
 

 

PM LUCKSTA SKIDAN 

  

Lördagen den 20/2 2021  

 

Tävlingen har DM status 
 

Skidtävling i enlighet med SSFs gällande rekommendation om 

enstaka skidtävling för ungdomar födda 2005-2010. 

Vi ber alla att hålla avstånd och endast delta om du är frisk. Ingen 

publik är tillåten i samband med tävlingen, 

vänligen respektera. 

 

Tävlingsplats  Sörforsvallen 

Parkering Sörforsvallen 

Efteranmälan 

 

Startordning/Distans 

Ingen efteranmälan på grund av rådande pandemi 

 

   HD 13          2,5 km 

      HD 12          2,5 km 

      HD 11          2,5 km 

      HD 14          5,0 km 

      HD 15          5,0 km 

      HD 16          7,5 km (1x5km + 1x2,5km) 

   

Nummerlappar Nummerlappar hämtas ut föreningsvis på anvisad plats utomhus. 

Ej återlämnad nummerlapp debiteras 500 kr. 

 

Toaletter Toaletter finns i klubbstugan. 

 



Startlistor Startlistor publiceras under fredagen på http://live.skidor.com/ 

Första start kl 09:30 

 

Lagledarmöte Via Google meet, Fredag 19/2 kl 19:00 

https://meet.google.com/hpx-budv-jxv 

 

Efteranmälan Ingen efteranmälan med hänsyn till pandemianpassning. 

 

Prisutdelning Ingen ordinarie prisutdelning, tävlande hämtar sitt pris vid 

prisbordet själv, DM plaketter till 1:an, 2:an, 3:an i respektive 

klass delas ut klubbvis vid annat tillfälle, alt skickas till respektive 

klubb. 

Målgång = återlämnande av nummerlapp och därefter hemgång.. 

 

Vallaområde Alla som vallar är hänvisade till 7-manna planen vid skicrossen, 

där klubbarna delas in i zoner, en zon/klubb. OBS! Obligatoriskt 

med munskydd inom vallaområdet  

 

Tävlingsbanor 5 km slingan och 2,5km slingan på elljusspåret. 

 

Provåkning av 

banor 

Provåkning av bana får ske under pågående tävling. För de yngsta 

klasserna bör provåkning ske före första start 09:30. Provåkning 

sker med överdragskläder och med hänsyn till tävlande som 

befinner sig i banan. 

 

Område för 

skidtester 

Från klubbstugan sett: bakom puckelbron med åkriktning mot 

skicrossen är området för skidtester 

  

  

Övrig info  Detta är ett publikfritt evenemang. Endast nödvändiga 

ledare/förälder som assisterar tävlande. 

 

Tävlingsregler Svenska Skidförbundets regler gäller. 

Tävlande, ledare och funktionärer deltar på egen risk. 

Anmälan till tävlingen innebär godkännande att namn publiceras i 

start- och resultatlistor och på Internet 

 

Tävlingsledare 

  

Henrik Andersson 070-6994258 

Välkomna till Lucksta-Skidan 2021  

 Tävling med DM status 

Lucksta IF Skidsektion  
  

https://meet.google.com/hpx-budv-jxv

