
 

          

PM 
För tävlande och ledare 
Skelleftespelen 
18 december 2021 
 
Tävlingsplats:  
Skellefteå Skidstadion vid E 4:s norra utfart från Skellefteå. 
  
Tävlingskansli: 
Kansli. Skellefteå Skidklubb, Skidstadion, Mossgatan  
www.skellefteaskidklubb.se  
 
  
Lagledarmöte: 
Via Microsoft Teams fredag 17 december kl 18.  
Länk till mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjllMGI2YjgtODE2My00NjRiLWFjMTItOTJlOWRiZDNmNTMx%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%229677b9b0-857e-4748-bcd7-
3aa5bcda0f4f%22%2c%22Oid%22%3a%2204c6e0ca-69fb-46e0-b427-95f9a4cfb14b%22%7d 
  
 
Vid lagledarmötet utses jury bestående av Tävlingsledare, Banchef, Stadionchef + av lagledarmötet 
2st utsedda lagledare. 
 
 
Nummerlappar: 
Utlämnas av kansliet föreningsvis från och med kl 08.00.  
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500:-/st. 
 
Strykningar: 
Arrangören vädjar till deltagande föreningar att meddela eventuella strykningar av tävlande i samband 
med nummerlappsutlämningen, eller snarast därefter.  
   
Parkering:  
Parkeringsplats för tävlande och ledare finns inne på stadionområdet. Då antalet parkeringsplatser är 
begränsat ber vi deltagande föreningar att samordna bilåkningen till stadion så långt det är möjligt. 
  
Omklädning:  
Med tanke på rådande situation med en pandemi i samhället, rekommenderas i första hand dusch och 
omklädning på hemmaplan. Det finns dock dusch och omklädning för tjejer och killar på nedervåning i 
klubbhuset som kan användas i nödfall. 
 
Vallning:  
Vallning sker utomhus 



 
 
Träning på banan:  
Banorna är öppna för träning till 5 minuter före start på tävlingsdagen. Det är oerhört viktigt att alla 
ledare informerar sina åkare om detta. När tävling har startat sker all uppvärmning utanför spåret.  
 
All åkning sker i åkriktningen 
 
Glidtest: 
Glidtest görs på särskilda spår.  
  
Överdragskläder: 
Respektive förening ansvarar själva för de aktivas överdragskläder. 
 
Starttider: 
Första start för tävlingarna är klockan 11.00. Startintervall är 30 sek.  
   
Start:  
Upprop till start sker senast 2 minuter före start.  
 
Regler längs banan: 
Den tävlande har själv ett ansvar att rätt bana åks. Funktionärer finns längs banan. Åkning mot 
åkriktningen är ej tillåten för tävlande och ledare. 
  
Bruten tävling: 
Tävlande som bryter tävlingen måste omedelbart anmäla detta till tävlingssekretariatet. Nummerlappar 
lämnas vid målet.  
 
Målgång: 
Den tävlande ansvarar själv för att nummerlapp tas av och lämnas på särskild plats anvisad av 
funktionär i målområdet.   
 
Tävlingsregler:  
Tävlingarna genomförs i klassisk teknik i enlighet med Svenska Skidförbundets tävlingsregler. 
Tävlande och ledare tävlar och deltar på egen risk. 
 
Inofficiell resultatlista:  
Inofficiell resultatlista anslås på hemsidan https://www.skellefteaskidklubb.se/tavlingar-skelleftespelen/ 
direkt efter respektive Tävlings slut. På den inofficiella resultatlistan anges klockslag då listan 
anslagits.   
 
Protest:  
Protest mot brott mot tävlingsreglerna. Skall inlämnas inom 15 minuter efter att den inofficiella 
resultatlistan för varje klass anslagits. Protest kan lämnas av tävlande eller tävlandes 
lagledare/förening Protest skall vara skriftlig och åtföljas av ett belopp på 500 kr. Beloppet återbetalas 
om protesten bifalls. 
 
Officiell resultatlista: 
Officiell resultatlista anslås på hemsidan efter protesttidens utgång och eventuell jurybehandling av 
protest. 
 
Servering:  
Ingen servering erbjuds. 
Hamburgare och övrig fika finns att köpa utomhus –Swish och kontant betalning. Vi tar ej kort. 
 
Prisutdelning:  
Prisutdelning sker utomhus i anslutning till Skellefteå Skidklubbs klubbstuga så fort som möjligt efter 
respektive klass. Den tävlande hämtar själv sitt pris från bordet som står på scenen.  
 
Temperatur:  



Temperaturjour tävlingsdagen från kl. 07:00 på telefonnummer 070-5770698. 
Se officiell temperaturavläsning på Skellefteå Skidstadion: 
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISKELL5 
 
 
 
Övriga upplysningar: 
Skellefteå Skidklubbs kansli dagtid – förmiddagar. Tel 0910-36400 
Mail: kansli.ssk@telia.com 
 
Organisation: 
Tävlingsledare  – Thomas Granlund 
Banchef – Fredrik Karlsson / Greger Eriksson 
Stadionchef – Mathias Hedström / Henrik Nordin 
Start-/Mål – Rune Erngrund 
Tävlingsexpedition – Johannes Holmbom 
Tidtagning – Magnus Nilsson 
Speaker – Ola Norgren 
Prisutdelning – Åke Nilsson 
Spår – Skellefteå Fritid 
  
 

Skellefteå Skidklubb hälsar tävlande och ledare varmt 
välkomna till Skelleftespelen 
 
 
 
 
                                                                                                                                         


