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PM 
Lilla Östersundsspelen 
 
PM för tävlande och lagledare, Östersund Skidstadion lörda-
gen den 15:e januari 2022 
	
Utifrån förutsättningar som råder idag kommer tävlingen och arrangemanget 
kring tävlingen att se ut enligt följande PM. Vi vill dock poängtera att det angå-
ende pandemin kan komma nya riktlinjer från myndigheter och Svenska skidför-
bundet (SSF), gör att ny information kan komma med kort varsel. Det är delta-
garnas ansvar att kontinuerligt uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen.  
 
För att ta del av den senaste informationen gällande tävlingen hänvisar vi till Ös-
tersunds SK:s hemsida (ostsersundssk.se/tavlingar).  
 

• Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt an-
svar att följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndig-
heten (FHM) 

• Vi uppmanar föreningar att påminna tävlande och medföljande att be-
akta och respektera allmänna rekommendationer från FHM i och runt 
tävlingsområdet  

• Omklädningsrum för omklädning/dusch kommer att erbjudas 
 
 
Tävlingen  
Ungdomstävling för pojkar och flickor födda från 2020 – 2006 (Från 1 – 16 år) 
 
Lagledarmöte: 
Kl. 09.15 i målområdet 
 
Nummerlappar 
Finns att hämta ut i Stadionbutiken från kl 08.30 på lördag den 15:e januari. 
Nummerlapparna är sorterade per klubb. Av den anledningen vill vi att en repre-
sentant per klubb kommer och hämtar upp nummerlapparna. 
 
Strykningar 
Meddelas via sms till tävlingssekreteraren Lars-Göran Andersson Bång; 070-185 
61 15 
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Öppen klass 1 - 8 år pojkar och flickor   
Start 09.30  
Distans 700 m  
Fri stil  
 
För åldersgrupperna 9 – 16 år kommer två tävlingsgrenar tillsammans utgöra 
Lilla Östersundsspelen. Det är ”Prolog Tekniksprint” och ”LÖS” 
 
Tekniksprintsprolog  
Åkstil – Fri stil 
Individuell intervallstart med 15 sekunders mellanrum.  
 
10.00  Sprintprolog, fristil, HD 9 år, ca 400m 
10.10  Sprintprolog, fristil, HD 10 år, ca 400m 
10.20  Sprintprolog, fristil, HD 11 år, ca 400m 
10.30  Sprintprolog, fristil, HD 12 år, ca 600m 
10.40  Sprintprolog, fristil, HD 13 år, ca 600m 
10.50  Sprintprolog, fristil, HD 14 år, ca 600m 
11.00  Sprintprolog, fristil, HD 15 år, ca 800m 
11.10  Sprintprolog, fristil, HD 16 år, ca 800m 
  
 
LÖS  
Åkstil – Klassisk stil  
Gemensam start för Herrar och Damer i respektive åldersgrupp 
 
12.00  Masstart, klassisk stil, HD 9 år, 2km 
12.15  Masstart, klassisk stil, HD 10 år, 2km 
12.30  Masstart, klassisk stil, HD 11 år, 2km 
12.45  Para ungdom, samt öppen klass 1, 1km 
13.05  Masstart, klassisk stil, HD 12 år, 4km (2x2km) 
13.20  Masstart, klassisk stil, HD 13 år, 4km (2x2km) 
13.35 Masstart, klassisk stil, HD 14 år, 4km (2x2km) 
13.50  Masstart, klassisk stil, HD 15 år, 6km (3x2km) 
14.05  Masstart, klassisk stil, HD 16 år, 6km (3x2km) 
 
Banor 
Bankartor finns på Östersunds SK:s hemsida. 
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Startlistor 
Publiceras på hemsidan och tävlingskalendern senast på fredagskvällen den 14 
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 
Möjligheter till att köpa och grilla korv vid aktivitetsytan som arrangeras tillsam-
mans med Norra skog kommer att finnas. Se ”Översikt över tävlingsområdet” för 
mer information.  
Serveringen vid Nya sekretariatet kommer inte att vara öppen.  
 
Dusch 
Omklädningsrum med dusch kommer att finns att tillgå i mediahuset. Vi rekom-
menderar alla deltagare att komma ombytta till tävlingsplatsen. 
 
Toaletter 
Toaletter finns på utsidan (gaveln) på nya Sekretariatet. 
 
Prisutdelning 
Alla som går i mål på tävlingen kommer att få en enklare medalj.  
Därefter kommer lottning av priser att ske i respektive klass i samband med en 
gemensam prisutdelning efter sista målgång utomhus vid Mediahuset, ca 14.45.  
 
Köldgräns 
-15 grader. Beslut om inställd tävling på grund av kyla läggs ut som en nyhet på 
hemsidan, senast kl. 07.30 lördag 15 januari (www.ostersundssk.se) 
 
Information 
För senaste information vänligen se www.ostersundssk.se 
Tävlingssekreterare: Lars-Göran Andersson Bång; 070-185 61 15 
Tävlingsledare: Mattias Elg, 070-611 2008, e-post: mattias.elg@gmail.com  
Vi uppmanar alla ni som vistas på skidstadion under tävlingen, att heja på ALLA delta-
gare. 

 
Varmt välkomna hälsar Östersunds SK 


