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Lilla Årefjällsloppet
Lördagen den 6:e april 2019

Plats: Edsåsdalen. Start vid Skidskyttebanan, målgång vid Köjagårdens slalombacke.
Tävlingen: Arrangemanget körs i klassisk stil och masstart.
Klassindelning
D/H 9-10
D/H 11-12
D/H 13-14
D/H 15-16

Distans
1,1 km
3,5 km
3,5 km
5,0 km

Starttid
12:45
12:40
12:35
12:30

Anmälan:

Stängs torsdag 4 april kl. 20:00 (Idrott Online eller via
e-post: info@arefjallsloppet.se)

Efteranmälan:

Sker tävlingsdagen på tävlingsexpeditionen på Köjagården
kl. 09.00 - 12.00. Betalning med kort eller Swish.

Startavgift:

150 kr.
Anmälningsavgiften faktureras svenska klubbar i efterhand.
Åkare/klubbar utan tillgång till Idrott Online, sätter in
anmälningsavgiften på BG 548–4084 i samband med
anmälan eller betalar anmälningsavgiften via kort alt. Swish
123 025 75 92
på plats vid avhämtning av nummerlappar.
Ange ”Lilla Årefjällsloppet” samt namn, klass och klubb på
inbetalningskortet. Vid efteranmälan tillkommer 100 kr på
startavgiften och betalas med kort eller via Swish.

Prisutdelning:

Minnespris till alla deltagare samt utlottningspriser.
Prisutdelning kl. 14:00 vid målgången i Edsåsdalen.

Tävlingsregler:

FIS - ICR / SSF – Svenska Regelboken

Teknikkontroll:

Tävlingen går i klassisk stil och fri stil är absolut förbjudet.
Årefjällsloppet kommer att ha teknikkontrollanter längs

  

banan. Åkare som bryter mot denna regel får ett tidstillägg
på 10 min/förseelse.

Jury:

Årefjällsloppets jury består av Tävlingsledare Tommie
Jirhed, Banchef Latti Östlund och Trillevallen SK Martin
Persson.

Skräp:

Det är förbjudet att kasta skräp, gelförpackning etc. längs
banan.

WC:

I Edsådalens målgång inns ett antal uppställda Bajamajor.

Parkeringar;

I Edsåsdalen finns anvisade parkeringsplatser. Skyltar och
personal hänvisar platser.

Målgången:

Den sista delen av banorna går uppför slalombacken vid
Köjagården. Här finns valmöjlighet att ta liften upp för de
som inte orkar backen. Avstigning före målportalen och
passage därigenom.
I målet får alla en minnesmedalj. Det finns också dryck,
frukt, godis mm efter målgång.

Övrigt:

Vid ev. inställd tävling förbehåller sig arrangören at behålla
50% av anmälningsavgiften.    
Tävlande medverkar i tävlingen på egen risk.

Information: www.arefjallsloppet.se
Tävlingsledare: Tommie Jirhed, 070-372 52 68, tommie.jirhed@jamtland.nu
Tävlingssekreterare: Kristin Pedersen, 070-212 13 26, kristin.hvatz.pedersen@zonline.se

Varmt välkomna hälsar Årefjällsloppet!

