Sollefteå Skidor IF och Svenska Skidförbundet bjuder in till
Smart Energi Cup för seniorer 8–10 april 2022
TÄVLINGSPLATS:

Hallstabergets skidstadion, Sollefteå

DISTANS/TEKNIK:

Fredag 8 april, sprint klassisk stil D21, H21
Lördag 9 april, distans fristil, D 21 10 km, H 21 15 km
Söndag 10 april, jaktstart klassisk stil, D 21 10 km, H 21 15 km
Exakta tider och övrig information kommer i ett PM några dagar innan tävlingarna.

ANMÄLAN:

Alla åkare för svensk klubb anmäler sig via SSF TA, via Idrott Online. Utländska åkare anmäler sig
via e-post till info@sollefteaskidor.com
Startavgift 300: - per tävling och efteranmälan 450: - per tävling.
Sista anmälningsdag till tävlingarna är tisdag 5 april 2022.
Vi kommer att fakturera klubbarna i efterhand. Mejla därför er fakturaadress till
anneli.solin@ludvig.se
Efteranmälan och strykningar av svenska deltagare kan ske via SSF TA från kl. 17.00 och fram till
lagledarmötet kvällen före aktuell tävling.
Eventuella strykningar ska senast meddelas i samband med lagledarmötet kvällen före aktuell
tävling. Sena strykningar på grund av sjukdom på tävlingsdagen meddelas till sekretariatet.
Åkare som anmäls efter 5 april kommer att debiteras efteranmälningsavgift.
Åkare som stryks efter 5 april kommer att debiteras full anmälningsavgift.
Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att behålla 50 % av anmälningsavgiften.

CHIP:

Det är inte tillåtet att starta utan FIS kod och personligt chip/transponder. Vid borttappat/glömt
chip finns det chip att hyra vid sekretariatet för 150 kr/dag.

NUMMERVÄSTAR:

Nummervästar/coachvästar hämtas föreningsvis i sekretariatet och kvitteras med namn,
telefonnummer och mejladress av hen som hämtar ut västarna. Ej återlämnad
nummerlapp/coachväst debiteras åkare/klubb 500 kr

TÄVLINGSREGLER:

FIS ICR 2021. Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar/närvarar vid tävlingen på egen
risk.

VALLABODAR:

Vallabodar och uppställningsplatser finns i nära anslutning till skidstadion.
https://skidfest2022.sollefteaskidor.com/tavling/vallabodar/
Det finns endast tillgång till ett begränsat antal vallabodar och uppställningsplatser och därför
kommer principen först till kvarn att användas.

LAGLEDARMÖTE

Lagledarmöte kommer att ske digitalt kl. 18.00 dagen före respektive tävling.
https://skidfest2022.sollefteaskidor.com/tavling/lagledarmoten/

SEKRETARIAT

Tävlingssekretariatet kommer att vara öppet enligt följande: torsdag 27 januari för utlämning av
nycklar till vallabodar och information kring uppställningsplatser enligt överenskommelse,
fredag 28 januari kl. 07.00-18.00, lördag 29 januari kl. 07.00-18.00 och söndag 30 januari kl.
07.00-16.00.

SERVERING/MAT

Enklare mat serveras i anslutning till tävlingsområdet

BOENDE

Frågor om boende hänvisas till hemsidan

UPPLYSNINGAR

Tävlingsledare: Lena Källman, 070-324 60 55
Ass. Tävlingsledare: Andreas Ribbefors, 070-208 75 50

HEMSIDA:

Skidfest2022 – Längd cup finaler Hallstaberget Sollefteå (sollefteaskidor.com)

ÖVRIGT:

Bussar kommer att gå upp mot skidstadion i skytteltrafik. Varje klubb kommer att få tillgång till
EN ackreditering (frånsett de som bor uppe på Hallstaberget)

Varmt välkomna till Sollefteå och Hallstaberget!

