
 

 
 
 

TÄVLINGS-PM  

FIS-tävling för seniorer och juniorer 11-12 december 2021  

  

 
ARRANGÖR:  Östersunds SK   
TÄVLINGSPLATS:   Östersunds Skidstadion   
 
TÄVLINGS PM    
Detta PM innehåller all information för båda dagar. Håll utkik på hemsidan för 
uppdateringar dock.   
   
TÄVLINGSPROGRAM    
11/12  SPRINT PROLOG KLASSISK STIL 1,4 KM. Första start kl 9.00. 
Startordning enligt nedan.  

Damer 21   
Herrar 21     
Herrar 17-18 
Herrar 19-20 
Damer 17-18 
Damer 19-20 
Kvartsfinaler start kl 11.00.    
  

12/12 INTERVALLSTART KLASSISK STIL. Första start kl 10.00. 
Startordning enligt nedan: 

Herrar 17-18 – 10 km 
Damer 19-20 – 10 km 
Damer 21 - 10 km    
Herrar 21 - 15 km   
Herrar 19-20 – 15 km 
Damer 17-18 – 7.5 km 

Sista målgång beräknas till ca 15.00 
 
Startlistor publiceras efter lagledarmöte varje kväll. 
   

Tänk på den rådande pandemin och håll avstånd! 
Det kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF, så därför kan ny 
information komma med kort varsel. Det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt 
uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen.  
 
Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt ansvar att följa de 
allmänna rekommendationerna från FHM och arrangörens anvisningar. 



 

   
 
 

BANOR OCH SPÅR    
Bankartor och spårprofiler samt PM finns på hemsidan 
https://www.ostersundssk.se/tavlingar/fis-tavling/    
Information om var och hur uppvärmning, testning får ske lämnas på lagledarmöte.   
Tävlingsbanor färdig och öppen för test och träning 1 timme innan första start. Inga stakfria 
zoner finns. Banorna stängs för träning 5 min före första start båda dagarna. 
 
OFFICIELL TRÄNING  
Fredag 10/12 Officiell träning kl 16-18 sprintbana. Distansbana kommer vara markerad och 
möjlig för åkare som vill testa. 
Lördag 11/12 Officiell träning kl. 17-18 distansbana.  
 
START    
För att komma till start ska åkarna följa anvisningarna. Endast tävlande tillåts komma in till 
startområdet.   
 
TÄVLINGSSEKRETARIAT    
Tävlingssekretariat finns på Sekretariatets nedervåning på skidstadion.   
Öppettider:    
Torsdag 9/12  14.00 - 18.00   
Fredag 10/12  08.00 - 18.00   
Lördag 11/12  07.00 - 18.00   
Söndag 12/12 08.00 - avslutad tävling   
   
NUMMERLAPPAR    
Hämtas ut av EN ledare per klubb i sekretariatets nedre våning, på morgonen resp. 
tävlingsdag.  
Ej återlämnad nummerlapp debiteras klubben med 500 kr.    
Till sprintheat skall bennummerlapp användas, klistras på vänster ben (görs inne för att 
det ska fästa).  
   
STRYKNINGAR  
Vid lagledarmötets start eller via mail till tävlingssekreterare: ostersundssk@gmail.com   
   
CHIP   
Personliga chip används vid samtliga tävlingar.    
Utländska åkare lånar chip och har samma chip båda tävlingsdagar.    
Chip finns att hyra för 150 kr/dag för de som glömt sitt chip hemma.   
 
LAGLEDARMÖTEN    
Lagledarmöte hålls fredag och lördag kl. 18.30 digitalt via webbsändning, Teams.   
Länk till resp. möte finns på hemsidan under Lagledarmöten. Där kommer även bildspelen 
att publiceras.  
 



 

 
 
 

START OCH RESULTATLISTOR    
All publicering av start- och resultatlistor under tävlingsdagarna kommer vara digital. Du 
hittar dem på tävlingens hemsida och de läggs ut på Tävlingskalendern.  
Liveresultat finns på http://live.skidor.com/  
    
VALLABODAR   
Nycklar till vallabodar hämtas i tävlingssekretariatet, se öppettider ovan. OBS! Kvitto på 
betalning skall uppvisas. Om inte avgiften är betald, så gäller betalning på plats i 
sekretariatet för att få tillgång till vallaboden   
Depositionsavgift 200 kr vid hämtning av vallabodsnyckel.  
 
Ni som kommer med vallabussar har uppställningsplats i anslutning till vallabodar,  
kontakta Peter Lodén tel. nr: 070-334 70 25 för anvisning av plats.   
Återlämning av vallabodsnyckel skall ske i vallabyn till Peter Lodén efter avsyning av 
boden.  Om nyckel inte återlämnas faktureras 500:- i efterhand.   
  
DRICKALANGNING, STAVLANGNING OCH COACHING EFTER TÄVLINGSBANAN   
Inga speciella restriktioner för dricka och stavlangning samt coachning. Lämna fri sikt vid 
filmning för teknikkontroller, för övrigt är det fritt att stå var som helst längst banan. Visa 
hänsyn till varandra och följ funktionärernas uppmaningar om något uppstår.  
 
ÖVERDRAGSKLÄDER   
Överdragskläder lämnas i startområdet.   
   
PRISUTDELNING    
Lördag/Söndag: 3 första i varje klass erhåller pris. Tider kommer att delges på 
lagledarmötet. Pristagare måste närvara personligen vid prisutdelning annars 
tillfaller priserna prisarrangör.   
   
SJUKVÅRD    
Eventsjukvård Jämtland, för mer info: https://www.eventsjukvardjamtland.se/   
Jörgen Nilsson 076-7972216 
   
TOALETTER  
I omklädningsrum Mediahuset, 2 st utanför sekretariatet mot parkering samt 2 st inne 
sekretariatet.  
  
OMKLÄDNINGSRUM  
Mediahuset bottenvåning. 
   
PARKERING    
Stora plan vid Sekretariatet/Mediahuset samt uppe vid Arctura. Vallabyn är endast till för 
dem som har bokat vallabodar.  
    



 

 
 
FÖRSÄLJNING/SERVERING    

Servering: I sekretariatet bottenvåning, fikaförsäljning. 
Öppet fredag kl 13-16, lördag kl 8-17 och söndag kl 8 – tills tävlingarna är slut. 
Lunchservering:  Restaurang Arctura hittar du på skidstadions område.  
Öppet fredag kl 11-14, denna dag serveras endast jullunch för 245 kr.  
Lördag och söndag kl 11-14 Skidåkarlunch för 100 kr.  
Matlådor går att köpa. Önskar ni fakturering så maila Niklas.Juntti@outlook.com  innan.  
 
FOTOGRAFERING 
Genom ditt deltagande i arrangemanget ges medgivande till att Östersunds SK kan publicera 
bilder från arrangemanget på hemsida eller i annat marknadsföringssyfte. 
 
TÄVLINGSREGLER    
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller.    
Tävlande, funktionärer och åskådare deltager resp. medverkar på egen risk    
 
KONTAKTPERSONER   
Tävlingsledare:  Anders Sundin 070-222 66 48  
Ass tävlingsledare:  Josefin Dahlsten 072-227 57 77  
Tävlingssekreterare:  Christina Persson 070-254 72 22   
Banchef: Erik Melin Söderström 070-5419719 
Stadionchef: Josefin Dahlsten 072-227 57 77 
Ansvarig vallabyn:  Peter Loden 070-334 70 25   
Kommunikationsansvarig: Markus Flinkberg 070-363 88 27  
   
JURY   
TD:  Ingela Kälvedal 070-5258179  
Ass TD:  Anna Tynell Segerström 073-8384011 
Tävlingsledare:  Anders Sundin 070-222 66 48  
 
  
  
   
   
   

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

   
   
  
 


