
 

 
På uppdrag av Svenska Skidförbundet inbjuder Östersunds SK 
till FIS-tävling för seniorer och juniorer 11-12 december 2021 
 

TÄVLINGSPLATS:  
Östersunds Skidstadion. Tider och övrig info kommer i PM dagarna innan tävling. 
 
DISTANS/TEKNIK:  

Lördag 11 december - Sprint, klassisk stil  Söndag 12 december: Individuell start, 
klassisk stil 

D17-18 - 1,4 km D17-18 – 7,5 km  
H17-18 - 1,4 km H17-18 - 10 km  
D19-20 -1,4 km D19-20 - 10 km 
H19-20 - 1,4 km H19-20 - 15 km 
D21 - 1,4 km D 21 - 10 km 
H21 - 1,4 km H 21 - 15 km 

 
ANMÄLAN 
Svenska åkare anmäler sig via tävlingskalender SSFTA i IdrottOnline. OBS! Betalning i 
samband med anmälan BG 5456-6690. Anmälan är giltig först när betalning mottagits.  
Vänligen märk inbetalning med klubbnamn. Medtag bg-utdrag/visa upp kvitto.  
Om fel belopp har betalats så skickar vi en faktura på resterande. Fakturaavgift 100 kr 
tillkommer.  
 
Utländska åkare, anmälan till: ostersundssk@gmail.com, uppge namn, klubb, FIS-kod och 
även (chipnr-norska åkare). Medtag kvitto på betalning för att få ut nr-lapp. 
Utlandsbetalningar: IBAN: SE97 6000 0000 0005 9046 0978, BIC-kod: HANDSESS 
 
Sista anmälningsdag: tisdag 7 december 2021. Efteranmälan tillåts i mån av plats fram till 
lagledarmötet dagen innan resp. tävlingsdag. Därefter tillåts ingen efteranmälan. 
Efteranmälan görs till: ostersundssk@gmail.com  

Anmälningsavgift 300: - för respektive deltävling. Efteranmälan 450: - för respektive 
deltävling och betalas med Swish i sekretariatet. 

Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att behålla 50 % av anmälningsavgiften.  

Det är inte tillåtet att starta utan FIS-kod och chip.  Chip finns att hyra vid borttappat/glömt 
chip 150:-/dag. Utländska åkare får låna chip (ej Norska, ni medtager egna). 

NUMMERLAPPAR 
En ledare från varje klubb hämtar ut nummerlapparna. 

 

 

 



 

 
TÄVLINGSREGLER 
SSF allmänna tävlingsregler gäller.  
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. Tävlande, ledare och funktionärer medverkar resp. 
närvarar vid tävlingen på egen risk.  

PRISER                           
Lördag: 3 st. priser/klass.   
Söndag: 3 st. priser/klass  
Pengapriser i seniorklasserna.  
 
VALLABODAR             
Vallabodar finns i nära anslutning till Skidstadion o uthyres från kl. 14.00 torsdag 9 december 
till söndag 12 december.  

Vallabod 16 m²: 3 500 kr/bod   
Uppställningsplats vallabuss upp till 10 m: 2 500: -   
Uppställningsplats vallabuss över 10 m: 3 000: -.  
Uppställningsplats tält inkl. el: 2 000:- 
OBS! Depositionsavgift för vallabodsnyckel: 200:-. Erläggs kontant vid uthämtning. Återfås 
när nyckeln lämnas tillbaka. Vid borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras klubben 
500kr. 

Till bokningssidan 

MAT/LUNCHSERVERING 
Servering i sekretariatsbyggnaden. Smörgåsar, korv m bröd och kakor.  
 
LOGI 
Se info på tävlingens hemsida.  
 
KONTAKT/LAGLEDARMÖTE/SEKRETARIAT 
Tävlingsledare: Anders Sundin: anderz.sundin@gmail.com  
Tävlingssekreterare: Christina Persson: ostersundssk@gmail.com   
 
Lagledarmöte hålls elektroniskt via Teams inför varje tävlingsdag kl. 18.00 fredag och lördag.  
 
Sekretariatet kommer att vara öppet torsdag 14.00 -18.00 samt fredag - söndag 08.00-18.00 
 
HEMSIDA 
https://www.ostersundssk.se/tavlingar/fis-tavling/  
 

Östersunds SK hälsar alla aktiva och ledare varmt välkomna till 
Östersund 

 


