
 

 

 

 

 
PM 

OnePartnerGroup-loppet 5/9 2021 

  
TÄVLINGSPLATS:    
Start: Frösö Park (bakom på nedsidan), Frösön kl. 10.00 för samtliga. 
Mål: Östersunds skidstadion, Östersund 
 
Håll koll på hemsidan www.ostersundssk.se, uppdateringar kan komma att ske som inte står 
i detta PM.  
  
DISTANS/TEKNIK:               Masstart, klassisk stil 42 km 

D21 42 km start kl. 10.00 
H21 42 km start kl. 10.00 
DM 42 km start kl. 10.00 
HM 42 km start kl. 10.00 
Startbil kommer att leda klungan från start och ca. 1 km, innan 
släpp.  
Ingen åkning på tävlingsbanan 5 minuter innan start.  
 

MELLANTIDER: 3 st. mellantider inkl. spurtpris. 
Första mellantiden kommer att vara vid spurtpriset efter ca. halva 
vägen (Sandnäset), andra i Lugnvik och 3:e vid förvarningen ca 1,5 
km innan målgång.   
 

SEEDNING: Loppet är seedningsgrundande för Vasaloppet och Tjejvasan.  
Ange även ditt Vasa-ID vid anmälan om du vill seeda dig till 
Tjejvasan och Vasaloppet. Motionärer mailar in sitt Vasa-ID innan 
loppet till ostersundssk@gmail.com så fixar vi registreringen av 
detta efter avslutad tävling.  
 

LÅNESKIDOR: Toppseedade åkare i H 21 och D 21 ska åka med av arrangören 
utlånade rullskidor. Dessa kvitteras ut vid startplatsen. 20 bäst 
seedade i herrklassen och 10 bäst seedade i damklassen.  
Övriga åker med egna godkända rullskidor med hjul nr. 2. 
Kontroller kan förekomma.  

  
ANMÄLAN:                        Svenska åkare anmäler sig via SSF TA, via IdrottOnline. Sista dag 

för anmälan 3/9. Därefter gäller efteranmälan vid startplats fram 
till kl. 09.00 mot förhöjd avgift. Endast betalning med Swish vid 
sekretariatet.  
 

http://www.ostersundssk.se/
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Anmälningsavgift: 400 kr  
Efteranmälan efter 2021-09-04: 500 kr 
Utländska åkare kan betala in startavgiften till Östersunds 
Skidlöparklubb: IBAN: SE3295000099604207276660 
BIC/Swift: NDEASESS 
Foreign skiers pay the start fee to above IBAN-number before 
competition.  

 
NUMMERLAPPAR/CHIP: Hämtas vid startplats nedanför/bakom Hotell Frösö Park mellan 

kl. 8.00 och 9.30 den 5/9.  
Get the bib between 08.00-09.30 at the hotel Frösö Park at 
Frösön.  
Samtliga åkare I både tävlingsklass och motionsklass ska åka med 
lånechip som hämtas ut tillsammans med nummerlappen. 
Återlämnas vid mål. Om chip ej återlämnas tillkommer avgift på 
500 kr. Nummerlapp 50 kr.  

 
TRANSPORT/ÖVERDRAG: Transport med minibuss/bilar till start sker 08.30 från Östersunds 

Skidstadion (mål), gratis. Maila gärna in att ni önskar skjuts, så att 
vi inte missar någon när vi åker. Väskor och överdrag kan lämnas 
vid start och transporteras i bil till målet.  

  
OMKLÄDNINGSRUM: Omklädningsrummen på Skidstadion är öppna.  

 
TÄVLINGSREGLER:       SSF:s allmänna tävlingsregler för rullskidlopp. Godkänd hjälm och 

glasögon ska bäras under hela loppet, gäller för samtliga 
deltagare.  
 

TRAFIKREGLER: Tävlingen genomförs på allmän väg. Alla deltagare ska följa 
gällande trafikregler. 

 
BRUTET LOPP: Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl 

informera funktionärerna på arenan vid målområdet. 
Om du inte anmäler i målet att du bryter betraktas du vara ute i 
banan och eftersök kommer att ske. 
Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter. 

 
VÄTSKA/STAVAR: Langning av vätska och stavar får endast ske till fots av ledare. 

Ingen langning från fordon (ex. bil eller cykel) är tillåtet.  
Var extra uppmärksam på trafiksäkerheten vid langning. 

 Arrangören tillhandahåller vätska under loppet efter ca. halva 
vägen (efter spurtpriset) Extrastavar utefter banan kommer att  

 



 

 

 
 
 

 
finnas för de som behöver, dock begränsat antal. 
  

SJUKVÅRD:  Röda Korset kommer att finnas ute på banan och på skidstadion 
under tävlingen för att kunna bistå med akut hjälp om något 
olycksfall inträffar. 
Om en allvarlig olycka inträffar kommer loppet att pausas. Stanna 
på din plats och bilda ett led i den ordning du hade när olyckan 
inträffade. Avvakta order från tävlingsledningen och eventuell 
omstart. 
 

SMITTSKYDDÅTGÄRDER:  Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett 

gemensamt ansvar att följa de allmänna rekommendationerna 

från FHM.   

Vi uppmanar föreningar att minimera antalet medföljande på 
tävling.  Vi kommer inte att erbjuda mat-/dryckesförsäljning.   
Tävlande, ledare och funktionärer medverkar resp. närvarar vid 
tävlingen på egen risk. 

  
PRISER:                            H/D 21: 1: a 5000 kr, 2: a 3000 kr. 3: a 2000 kr. samt spurtpris i 

dam- resp. herrklass.  
  Utlottning av priser i motionsklasserna. 

Prisutdelning sker utomhus efter målgång.  
LAGLEDAR- OCH  
ÅKARMÖTE:             Lagledar- och åkarmöte sker kl. 9.30 utomhus vid startplatsen. 
 
SEKRETARIAT:                  Se nummerlappsutdelning ovan. 

 

FOTOGRAFERING: Genom ditt deltagande i arrangemanget ges medgivande till att 

Östersunds SK kan publicera bilder och filmer från arrangemanget, 

på hemsida eller i annat marknadsföringssyfte. 

 

UPPLYSNINGAR:             Mail för anmälan mm: ostersundssk@gmail.com 
  Tävlingsledare: 

Anders Edvinsson: 070-222 66 48: edvinsson.anders@gmail.com  
Tävlingssekreterare:  
Tinna Bäckman 076-83 88 075: tinna.backman@gmail.com 

                     
HEMSIDA:                              Följ vår hemsida som löpande uppdateras med info.  

Östersunds rullskidlopp (ostersundssk.se) 
  

Östersunds SK hälsar alla aktiva, ledare varmt 
välkomna till Östersund 
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