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Översikt av tävlingsorten
Overview of the location for competition



AGENDA

• Presentation av tävlingsledning och 
jury

• Tävlingsprogram
• Anmälda och strykningar
• Tidsschema för tävlingarna
• Väderprognos
• Presentation av tävlingsarenan
• Presentation av tävlingsbanorna
• Banpreparering
• Information från TD
• Information från tävlingsledningen
• Kontroll av strukna

• Introduction of the OC and the Jury
• Competition program
• Entries and draw
• Timetable
• Weather Forecast
• Presentation of the stadium
• Presentation of the course
• Course Preparation and Grooming
• Information from the TD
• Information from the OC
• Control of deleted athletes



Presentation av tävlingsledning och jury
Introduction of the OC and the Jury
Tävlingsledning
• Tävlingsledare: Anders Sundin
• Ass. tävlingsledare: Josefin Dahlsten
• Tävlingssekreterare: Christina Persson 
• Banchef: Erik Melin Söderström
• Stadionchef: Josefin Dahlsten
• Tidtagningschef: Alfred Andersson
• Media: Markus Flinkberg

JURY
• TD: Ingela Kälvedal
• Ass. TD: Anna Tynell Segerström
• Tävlingsledning: Anders Sundin

OC
• Chief of Competition: Anders Sundin
• Ass, Chief of Competition: Josefin Dahlsten
• Competition Secretary: Christina Persson 
• Chief of Course: Erik Melin Söderström
• Chief of stadium: Josefin Dahlsten
• Chief of timekeeping: Alfred Andersson
• Media: Markus Flinkberg

JURY
TD: Ingela Kälvedal
TD assistant: Anna Tynell Segerström
Chief of competition: Anders Sundin



Tävlingsprogram
Competition program
Lördag 11 dec 
Sprint 1,4 km/1,2 km K

Söndag 12 dec 
7,5/10/15 km K

Saturday Dec 11
Sprint 1,4 km/1,2 km Cl

Sunday Dec 12
7,5/10/15 km Cl Ind. start



Anmälda och strykningar
Entries and deletes
• Varje klass med anmälda åkare 

kommer att visas upp. 

• Skriv en kommentar och uppge 
namn och klass på den ni vill stryka 
alt. ska ett mail skickas omgående 
till ostersundssk@gmail.com

• Vi kommer ropa upp och bekräfta 
strykningar som sista punkt i mötet.

• Every class with its registered
athletes will be presented.

• Write a comment with the name
and class for the athletes you want
to delete from the race, alt.  you
send an email to 
ostersundssk@gmail.com

• We will call out and confirm deletes
as the last part of this meeting. 
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Tidsschema för tävlingarna 
Timetable
• Prolog / Qualifications
• D21 09:00
• H21 09:10
• H17-18 09:25
• H19-20 09:40
• D17-18 09:55
• D19-20 10:10

Kvartsfinaler / Quarterfinals
• D21 / H21 11:00
• H17/18 / H19/20 12:40
• D17/18 / D19/20 14:30

• Mellan varje block är det 20 min 
som banan är öppen.

• Between every block the course
in open for 20 min.



Väderprognos
Weather Forecast



Presentation av tävlingsarenan
Presentation of the stadium



Presentation av tävlingsarenan
Presentation of the stadium



Presentation av tävlingsbanorna
Presentation of the course



Banans öppettider och banpreparering
Opening hours and Course Preparation 

• Race course opens at 7.30 and 
closes 5 min before start

• Warm up and test track is open
all the time

• Groomer
• Fore runner
• Between each final blocks the 

course is open for appr. 20 min.

• Tävlingsbanan öppnar 7.30 och 
stänger 5 min före första start.

• Uppvärmning och testspår är 
öppet hela tiden. 

• Pistmaskin
• Föråkare
• Mellan respektive finalblock är 

banan öppen ca 20 min.



Information från TD
Information from the TD
• Respektera banans öppettider. 
Gäller alla!!!
• Utnyttja det separata 
uppvärmnings- & testspåret. Det 
pistas som tävlingsbanorna och är 
öppet hela tiden.
• Rätt åkriktning gäller alltid överallt!
• Teknikkontrollanter kommer finnas 
och filma.
• Nya regler denna säsong: Hårdare 
bedömning om ett regelbrott leder 
till fördel för den tävlande -
diskvalifikation

• Please respect the opening hours for 
the course. This means everyone!!!
• Use the separate track for warming up
and test of skis. They will be prepared as 
the race course and are open the whole
time. 
• Always ski in the course direction!
• Technical control person will be along
the course to film. 
• New rules this season: Harder ruling if
there is a rule violence that leads to an 
advantage for the participant – DSQ.



Information från tävlingsledningen
Information from the OC

• Number bibs can be picked up appr. 
25 min after each class finishes. Pick 
up at ground floor in the Race Office. 
Leg bib on the left leg. 

• Pay registration fee.  If no paid = no 
bib

• OBS! Transponders with number
3908850 need to be changed

• Café and lunch

• Nummerlappar heat hämtas ca 25 
efter varje klass målgång. Hämtas i 
luckan på nedre plan. 
Bennummerlapp på vänster ben.

• Betala anmälningsavgifter. 
Ingen betalning = ingen nummerlapp

• OBS! Transponder med nummer 
3908550 måste bytas ut. 

• Cafeteria och lunch



Tack och lycka till!
Thank you and good luck!


