
 

 

Inbjudan till  
Lilla Östersundsspelen 

 
Lördagen den 23 januari 2021 

 
Vi är glada att kunna bjuda in till ungdomstävlingar även i år – trots pandemin och de restriktioner 
som följer för att begränsa smittspridningen. Det blir tävling men det blir inte som förut. Vi skulle 
egentligen kört tävlingen i klassisk stil i år men kommer nu att köra fri stil i år igen för att minska 
trängsel på och kring tävlingsområdet för vallning och skidtest. Vanligtvis vill vi samla så stor publik 
som möjligt men nu tillåter vi ingen publik och inte heller får föräldrar följa med hela vägen in till 
start och mål – här får endast tävlande och ledare vistas.  Vi lovar att göra vad vi kan för att skapa 
en härlig skidupplevelse och ett säkert arrangemang ur smittskyddsperspektiv men vi behöver er 
hjälp med det personliga ansvaret.  Tävlingarna arrangeras inte som en offentlig tillställning. Det 
kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför kan ny information 
komma med kort varsel. Det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt uppdatera sig om vad som 
gäller kring tävlingen. För snabb informationsspridning kommer vi att använda Östersunds SK´s 
hemsida.  
 

 Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt ansvar att följa de 
allmänna rekommendationerna från FHM 

 Vi uppmanar föreningar att minimera antalet medföljande på tävling 
 Vi kommer inte att erbjuda mat-/dryckesförsäljning 
 Omklädningsrum för omklädning/dusch kommer inte att erbjudas 
 Det kommer att finnas restriktioner om vilka som får befinna sig på banan och 

tävlingsområdet 
 Pga av corona är beslut fattat att årets upplaga av Lilla Östersundsspelen endast är öppen 

för länsåkare 
 

Tävlingen:  Arrangemanget körs i fri stil med individuella tävlingsklasser för ungdomar födda 2010-
2005, tävlingsklasser 11-16 år och en klass för para ungdom.   
Start och mål vid Nya sekretariatet på Skidstadion.   

Klasser: H/D 11 2km (enkelklasser), H/D 12-14 4km (2 x 2km enkelklasser), H/D 15-16 6km (3 x 2km, 
enkelklasser). Para Ungdom 2km. Intervallstart, 30 sekunder mellan starterna.  

Första start: Kl. 10:00  

Anmälan: Senast tisdagen den 19 januari via tävlingskalendern i ”Idrott Online” eller via e-post: 
rickard.johnson@telia.com   

Efteranmälan:  Ingen möjlighet till efteranmälan i år.  



Startavgift: 200 kr. Anmälningsavgiften faktureras svenska klubbar i efterhand. Åkare/klubbar utan 
tillgång till IdrottOnline sätter in anmälningsavgiften på BG 5456-6690. Ange ”Lilla Östersundsspelen” 
och namn, klass och klubb på inbetalningskortet.  

Tävlingsexpedition:  På grund av pandemin kommer vi inte kunna hantera nummerlappar inne på 
sekretariatet på Östersunds skidstadion som vi brukar. Nummerlappar kommer istället hängas upp 
klubbvis utanför mediahuset.  

Priser: På grund av pandemin så har vi inte möjlighet att hålla i en prisutdelning vi kan heller inte på 
ett säkert sätt dela ut priser. Priser utgår därför i år.  

Köldgräns:  - 15 grader. Beslut om inställd tävling på grund av kyla läggs ut som en nyhet på 
hemsidan senast kl 07.30 lördagen den 25 januari. Vid inställd tävling pga kyla faktureras 50% av 
anmälningsavgiften. 

Parkering: vid Skidstadion, Arctura och ovanför läktaren vid Skidstadion. Parkeringsavgift 20:-, 
betalas med Swish (ange ”LÖS”).  

Omklädning och dusch: På grund av pandemi kommer ingen omklädning att kunna erbjudas. 
Tävlande ombedes komma ombytta till tävlingsplatsen.  

Mat: På grund av pandemi kommer ingen servering att kunna erbjudas. Tävlande ombedes ta med 
egen mat och dryck 

Information:  www.ostersundssk.se    

Tävlingsledare: Magnus Redman, magnus.redman@prolympia.se, 070-2487117 

Assisterande tävlingsledare: Fredrik Malmgren, fredrik@fmlinjekonsult.se, 070-3554716 

Tävlingssekreterare: Rickard Johnson, rickard.johnson@telia.com, 070-6944310  

 

Varmt välkomna hälsar Östersunds SK:s ungdomssektion! 

 

 

 

 


