Inbjudan
Tjejskidan 13/2 2021
På grund av Covid blir Tjejskidan 2021 endast en barn- och ungdomstävling. Vi ser fram emot att
arrangera Tjejskidan 2022 med tävlingsklass och motionsklass som seedningsgrundande för
Tjejvasan.
Tävlingsplats:

Sundbybergs Konstsnöspår, Ursviks motionsområde

Parkering:

Parkeringsplatser finns vid Ursviks motionsgård. Därifrån går det att åka skidor, i
motionsspåret, till starten. Transportsträckan i motionsspåret är cirka 500 meter. Tag
vänster vid starten och följ spåret bortåt.

Klasser:

Klassen D13 är öppen för deltagare upp till 13 år och D16 för deltagare 14-16 år. OBS
att även yngre tjejer kan anmäla sig till 5 km om man vill få ett längre lopp.
D 13 - 2,5 km
D 16 - 5,0 km
Loppet genomförs i klassisk stil.

Start:

D13: start klockan 10.00
D16: start klockan 10.30

Corona

Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt ansvar att
följande allmänna rekommendationerna från FHM. Stanna hemma om du är sjuk!
Minimera antalet medföljande ledare och närstående. Ingen publik tillåten!

Bana:

Tävlingen körs preliminärt 1 resp 2 varv på en ca 2,5 km lång bana. Banan kommer att
ha 2 spår i bredd. I tvära kurvor, målgång och nedförsbackar kan spår saknas. Det
vänstra spåret är omkörningsspår, ur-spårregeln gäller vid omkörning,

Nummerlappar:

Hämtas vid starten.
Ej återlämnad nummerlappsväst (gäller inte dom som fästes med säkerhetsnålar)
debiteras med 200 kr.

Anmälan:

Görs på TA skidor. Om du inte är medlem i en klubb kontaktar du Annika Svensson

annikasvensson78@gmail.com
Omklädning:

Ingen möjlighet till omklädning eller toalettbesök.

Uppvärmning:

Får ske i tävlingsspåren fram till 10 min före start.

Vallning:

Vi kommer att publicera ett vallatips dagen innan tävling i samarbete med Alewalds.

Prisutdelning:

De tre första i varje klass får ett pris i samband med målgång.
Ett antal utlottningspriser kommer att delas ut på nummerlappen och anslås i
samband med tävlingen. Ej uthämtade priser efter avslutad tävling kommer att lottas
ut till annan tävlande.

Priser:

Förutom den stora äran att vara bästa tjej i Stockholmsområdet så bidrar våra
sponsorer med fina priser både i tävlingsklass och motionsklass.

Sponsorer

Alewalds (huvudsponsor) och Idrefjäll

Startlistor:

Publiceras på www.tjejskidan.se senast fredag 12 februari och på
tävlingsområdet.

Resultat:

Anslås på www.tjejskidan.se

Tävlingsledare:

Anders Börjesjö

Projektledare:

Annika Svensson

