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Borås Skidfestival 
Borås GIF 

 
Lördagen och söndagen 31 januari-1 februari 2015 

 
Vi har säkrat tävlingarna till helgen, vi har en konstsnöslinga på 1000 

m som tävlingarna kommer avgöras på. Ytterligare kyla/natursnö i 

veckan kan innebära ytterligare förlängning av slingan. Observera att 
distanser/antal varv i detta PM därför är preliminära.  

 
Det här kommer bli en skidfest för alla skidungdomar över två dagar på 

Sveriges mest publikvänliga tävlingsbana. Alla kvaliteer hos våra 

duktiga skidåkare prövas genom inledande fristilstävling med tekniska 
inslag som avslutas med en klassisk jaktstart på söndagen. 

På söndagen avgörs även Barnens Vasalopp då även nybörjare får 
chansen att testa att åka skidtävling.  

 

 
 

Klasser:     Lördag Söndag 

  H/D Knatte (0-8)  700 m 700 m   (kort varv) 

  H/D 9-10  1 km 1 km    (1+1 varv)

  H/D 11-12  1 km 2 km (1+2 varv)
  H/D 13-14  2 km 3 km (2+3 varv)

  H/D 15-16  3 km 5 km (3+5 varv)

  D 17-18  5 km 7 km (5+7 varv) 

  D 19-20/D21  5 km 7 km (5+7 varv) 

  D 35 – D 70  5 km 7 km (5+7 varv) 
  H 17-18  5 km 10 km (5+10 varv) 

  H 19-20 / H 21  5 km 10 km  (5+10 varv) 

  H 35 – H 70  5 km 10 km (5+10 varv) 

  

Teknik:  Prolog individuell start lördag. Fri teknik. 

  Jaktstart sönd, klassisk teknik 
  Distanser kan komma att ändras beroende på snötillgång.  

 

Bana:  Tävlingarna kommer att avgöras på en 1000 m lång bana som det 

ser ut idag, tisdag. Banan är öppen för uppvärmning fram till kl 

10.55. Därefter ingen uppvärmning/testning på tävlingsbanan.  
 

Lagledarmöte:  10.30 bakom målhuset.  

 

Start/mål: Borås GIF klubbstuga, Knektås. 

 Första start prolog lördag 11.00  

 Första start jaktstart söndag kl 11.00 



 Barnens Vasalopp söndag, start kl 10.00 

 
Anmälan:  Anmälan via Idrottenonline senast 150127. Alla anmälningar 

faktureras i efterhand. Vid få deltagare kan klasser slås ihop.  

 

Efteranmälan: Endast via e-post senast 150129 till: info@borasgif.nu 

 
Anmälningsavgift: H/D Knatte-15/16: 200 kr 

 H/D 17- : 260 kr 

 Anmälningsavgift för båda tävlingsdagarna.  

 

Nummerlappar: Hämtas klubbvis vid skidstadion tävlingsdagen. 

 
Start/resultatlistor: Startlista finns på hemsidan 150129 

 Resultatlistor finns inom 20min efter målgång/klass. 

Omklädning/dusch: GIF Stugan.  

 

Prisutdelning: Prisutdelning efter totalresultat efter avslutad tävling på söndag. 
 

Servering: Kommer finnas både inomhusservering samt grill utomhus.  

 

Upplysningar: Tävlingsledare, Jonas Peterson, 0701-673437 

 Borås GIF kansli, 033-246077 

 Hemsida: www1.idrottonline.se/default.aspx?id=245847   
 

Tävlingsledare: Jonas Peterson 

 

Tävlingsregler: Svenska skidförbundets tävlingsregler. All deltagande sker på 

 egen risk. 

 
Parkering: I anslutning till GIF stugan Parkeringsavgift 20kr 

 

 

Vi har när ordinarie anmälan gått ut nästan 150 anmälda. Vi ser fram emot en härlig 

skidfest vid GIF Stugan i helgen. Varmt Välkomna! 


