
   
 

  

 

 

Inbjudan till Lilla Östersundsspelen  

 
Östersunds SK är glada att kunna bjuda in till ungdomstävlingar på Östersunds skidstadion. I Lilla 

Östersundsspelen erbjuder vi flera olika tävlingsmoment: Masstart klassisk och Äventyrssprint i fri stil för 
ungdomar och Jämtkrafts superhjältelopp för barn 1-8 åringar. 

Publik är välkommen och vi har som ambition att erbjuda såväl härliga tävlingar som aktiviteter för alla som 
är på arenan. 

 

Datum  Lördag 11 februari 2023 

Tävlingsplats  Östersunds Skidstadion 

Första start  Masstart (9-16 år) 
  Kl 12, klassisk stil, masstart 

  Jämtkrafts superhjältelopp (1-8 år) 
  Kl 14.30, fri stil, individuell start 

  Äventyrssprint (9-16 år) 
  Kl 16.30, fri stil, individuell start 

Start- och resultatlista kommer att presenteras på klubbens hemsida 
www.ostersundssk.se 

Aktivitetsyta Aktiviteter för hela familjen anordnas i samarbete med Norra Skog, 
Stadionbutiken och Handelsbanken. 

Tävlingsmöte  Klockan 11.30 utanför sekretariatet 

Parkering  20 kr/bil, betala med Swish 123 225 72 10 

Nummerlappar Hämtas föreningsvis från kl 10.00 i sekretariatet 

Transponder  Tillhandahålls av ÖSK, ej återlämnat chip debiteras med 750 kr 

Prisutdelning  Pris till alla som deltar masstart och Jämtkrafts superhjältelopp i tävlingen 
samt utlottningspriser kommer att delas ut. 

Anmälan  Via SSF Tävlingskalender på IdrottOnline, senast tisdag 7 februari. 
Anmäl till deltävlingarna separat. Vid ev. efteranmälan, i mån av plats, 



   
 

debiteras efteranmälningsavgift, 75 kr per deltävling. Om du inte är 
medlem i någon klubb, maila ostersundssk@gmail.com med namn och 
klass. 

 Anmälan till Jämtkrafts superhjältelopp går att göra på plats utan någon 
efteranmälningsavgift. 

   

Avgift  För barn (1-8 år): 0 kr - Jämtkraft bjuder på startavgift 
För ungdomar (9-16 år): 150 kr per deltävling 
Anmälningsavgiften faktureras svenska klubbar i efterhand. Åkare/klubbar 
utan tillgång till IdrottOnline sätter in anmälningsavgiften på BG 5456-6690. 
Ange Lilla Östersundsspelen, deltagarens namn och klass. 

 
Ombyte/Dusch  Finns i Mediahuset i anslutning till skidstadion  

Servering  Servering med fika och enklare mat. 

Upplysningar  Tävlingsledare Mattias Elg 070-611 20 08 eller mattias.elg@gmail.com 

Tävlingsregler  Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande, funktionärer och 
åskådare medverkar i respektive besöker tävlingen på egen risk. 

Fotografering/filmning Genom ditt deltagande i arrangemanget ges medgivande till att Östersunds 
SK kan publicera bilder/filmer från arrangemanget på hemsida eller i annat 
marknadsföringssyfte. 

Köldgräns -15 grader. Beslut om inställd tävling på grund av kyla läggs ut som en nyhet 
på hemsidan senast kl 08.00 lördagen den 11 februari. Vid inställd tävling på 
grund av kyla debiteras 50% av anmälningsavgiften. 

Tävlingsklass 

Masstart
Jämtkrafts

superhjältelopp Äventyrssprint

HD 1-8 år - 400 m -
Öppen klass 1 
(paraklass) 2 km -
Öppen klass 2 Enl. åldersklass* Enl. åldersklass*
HD 9 år (2014 2 km 870 m
HD 10 år (2013) 2 km 870 m
HD 11 år (2012) 2 km 870 m
HD 12 år (2011) 4 km 870 m
HD 13 år (2010) 4 km 1140 m
HD 14 år (2009) 4 km 1140 m
HD 15 år (2008) 6 km 1140 m
HD 16 år (2007) 6 km 1140 m  

 

*Åkare anmälda i Öppen klass 2 åker utan tidtagning men startar tillsammans med sin åldersgrupp och 
åker samma distans som de i sin åldersgrupp. 


