
 

 
 

PM 
Lilla Östersundsspelen 

 
PM för tävlande och lagledare, Östersund Skidstadion lördagen 
den 23 januari 2021  
 
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 
 Tävlande och medföljande måste lämna målområdet snarast möjligt efter avslutad 

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 
 
 
 
 
Åkstil  
Arrangemanget genomförs i Fri stil. Första start10:00. 
 
Ungdomstävling för ungdomar födda mellan 2010-2005 (11-16 år).  
 
Sträckor  
H/D 11 2km (enkelklasser. Intervallstart med 30 sekunders mellanrum)  
H/D 12-14 4km (2x2km enkelklasser. Intervallstart med 30 sekunders mellanrum)  
H/D 15-16 6km (3x2km, enkelklasser. Intervallstart med 30 sekunders mellanrum)  



 

 
Nummerlappar  
Hämtas klubbvis, hängs upp i plastpåsar utanför mediahuset på Skidstadion 09:00. Strykningar 
meddelas via sms till tävlingssekreteraren 070-694 43 10 . 
 
Banor 
Bankartor finns på Östersunds SK:s hemsida.  
 
Startlistor 
Publiceras på hemsidan och tävlingskalendern senast på fredagskvällen den 22 januari. 
 
Resultatlistor 
Publiceras på hemsidan och tävlingskalendern efter avslutad tävling. 
 
Parkering 
Vid Skidstadion samt vid Arctura. Parkeringsavgift 20 kr. Endast Swish 123 452 16 39.  
 
Servering  
På grund av pandemi kommer ingen servering att kunna erbjudas.  
 
Dusch  
På grund av pandemi kommer ingen omklädning att kunna erbjudas. Tävlande ombedes komma 
ombytta till tävlingsplatsen. 
 
Toaletter  
Toaletter finns på utsidan (gaveln) på nya Sekretariatet.  
 
Prisutdelning  
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. Enkel gåva utdelas efter målgång. 
 
Köldgräns  
-15 grader. Beslut om inställd tävling på grund av kyla läggs ut som en nyhet på hemsidan, senast 
kl. 07.30 lördag 23 januari. www.ostersundssk.se 
 
Information  
För senaste information vänligen se www.ostersundssk.se 
Tävlingssekreterare: Rickard Johnson 070-694 43 10, e-post: rickard.johnson@telia.com 
Tävlingsledare: Magnus Redman 070-248 71 17, e-post: magnus.redman@prolympia.se  
Ass. tävlingsledare: Fredrik Malmgren 070-355 47 16, e-post: fredrik@fmlinjekonsult.se 
 
 
 
 

Varmt välkomna hälsar Östersunds SK! 

 



 

Våra sponsorer 

 

 

 
 

 

 

 


