På uppdrag av Svenska Skidförbundet inbjuder Östersunds SK till
Skandinavisk Cup & Ford Smart Energy Cup
16-18 December 2022
TÄVLINGSPLATS: Östersunds skidstadion, Östersund
DISTANS/TEKNIK:
Fredag 16 December
D21 Sprint Klassisk stil
H21 Sprint
Lördag 17 December
D21 10 km Klassisk stil Individuell start
H21 10 km
Söndag 18 December
D 21 20 km Fri stil Masstart
H 21 20 km
ANMÄLAN: Via IdrottOnline/SSFTA
Anmälan är giltig först när betalning mottagits och görs i samband med
anmälan. Läs om anmälningsavgift och betalning nedan.
Utländska åkare via Entry form som mailas till ostersundssk@gmail.com
Sista anmälningsdag: Tisdag 13 december 2022.
Efteranmälan tillåts i mån av plats fram till lagledarmötet dagen före respektive
tävlingsdag. Därefter tillåts ingen efteranmälan. Ändringar i anmälningslistan
SSFTA kan göras från kl 17.00 dagen innan tävlingsdag fram till lagledarmötets
slut. Efteranmälan ostersundssk@gmail.com
ANMÄLNINGSAVGIFT:
Anmälningsavgift SEK 400 för respektive deltävling.

Utländska åkare EUR 20 för respektive deltävling.
Inbetalning till BG 5456-6690.
IBAN SE97 6000 0000 0005 9046 0978
BIC HANDSESS
Vänligen märk inbetalningen med klubbens namn. Om felaktigt belopp betalats
kommer vi att skicka en faktura på restbelopp och tar då ut en
faktureringsavgift på 100 kr.
Medtag/uppvisa BG-utdrag/kvitto.
Efteranmälan SEK 600 för respektive deltävling.
Betalas med bankkort eller Swish (svenska) i sekretariatet.
Ej tillåtet att starta utan FIS kod och chip.
Utländska åkare lånar chip, undantag norska åkare som åker med egna
chip/transpondrar. Chip finns att hyra vid borttappad/glömt chip – SEK 150:/dag
VALLABODAR: Vallabodar finns i nära anslutning till skidstadion och uthyres
från kl. 14.00 onsdag 14 dec – söndag 18 dec. Bokas via hemsidan.
Priser:
Vallabod 16 m² SEK 5 000
Plats för vallalastbil (upp till 10 m) med elanslutning SEK 3 000
Plats för vallalastbil (över 10 m) med elanslutning SEK 3 500
Tält med elanslutning SEK 2500
Bokad vallabod faktureras av oss och ska vara betald innan nyckel hämtas.
Medtag BG-utdrag eller annat kvitto.
OBS! Nyckel till vallabod ska återlämnas under sista tävlingsdagen. Ej
återlämnad nyckel faktureras med 1000 SEK.
Ingen camping i vallabyn får förekomma!
SERVERING/MAT
Lunchservering kl. 11-14.30 på Arctura Restaurang & Skybar som ligger i direkt
anslutning till stadion. Meny kommer att finnas på
https://www.jamtkraft.se/arctura/
Fikaservering i sekretariatsbyggnaden. Smörgåsar, korv m bröd och kakor.

TÄVLINGSREGLER FIS och SSF:s 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 deltagarens ansvar
att kontinuerligt uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen.
PRISPENGAR: 1:a pris: SEK 7 000, 2:a pris SEK 4000, 3:a pris SEK 3000
4:a SEK 1 500 5:a SEK 1 000, 6:a SEK 500. 7:e till 10:e plats sakpriser.
LOGI: Se info på hemsidan
FOTOGRAFERING: Genom ditt deltagande i arrangemanget ges medgivande till
att Östersunds SK kan publicera bilder från arrangemanget på hemsida eller i
annat marknadsföringssyfte.
PM med starttider, övriga tider etc. kommer att publiceras dagarna innan
första tävlingsdag. Följ även vår hemsida, se nedan.
KONTAKT
Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Kommunikation/Media:

Anders Sundin: anderz.sundin@gmail.com
Tinna Bäckman: ostersundssk@gmail.com
Markus Flinkberg: ostersundssk@gmail.com

HEMSIDA: https://www.ostersundssk.se/tavlingar/scandcup/
Följ vår hemsida som löpande uppdateras med info.

Östersunds SK hälsar alla aktiva, ledare, publik och media varmt
välkomna till Östersund.

