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Bora ̊s Skidfestival  

Bora ̊s GIF 
 

Lo ̈rdagen och söndagen den 13-14 januari 2018 
 

Varmt välkomna till Borås Skidfestival. Snöproduktionen har vi kört in i det sista för att skapa en så 
bra slinga som möjligt när vädret varit ganska elakt mot oss skidälskare i vinter. Nu skall vi se till att 

njuta av en skidfest tillsammans.  

 
Det slutliga programmet med våra tre etapper blir enligt följande: inledande klassisk prolog lörd 
fm, klassisk tävling med individuell start lördag eftermiddag och allt avslutas med en jaktstart i fri 

teknik på söndagen.  

 
Observera ändringen av stil för respektive dag, uppdaterat från inbjudan. Klassisk Teknik 

lördag, Fri teknik söndag.  
 

Resultaten från Lördagens båda tävlingar skapar bonussekunder till söndagens jaktstart. 
 

Tävlingsplats Lördag: Borås GIF Klubbstuga, Knektåsvägen 37, Borås 
Tävlingsplats Söndag:  Borås Skidstadion, Brämhult, Borås. Ombyte, Ymergården 
Lagledarmöte:  Lördag 09.30 

    Söndag 09.00 
 

Start/mål: Lördag. Borås GIF klubbstuga, Knektås.  

Fo ̈rsta start Etapp 1 - Speed-prologen 10.00.  

Första start Etapp 2 – RO Gruppen-Distansen, 14.00  

Banan mäter 700 m och åkarna ansvarar själva för att åka rätt antal 
varv. 
Söndag, Borås Skidstadion.  

Fo ̈rsta start Etapp 3 – Holmgrens Bil-jakten söndag kl 09.30. 

Banan mäter 1500 m och åkarna ansvarar även här själv för att åka 
rätt antal varv.  

 

Klasser:      Lördag fm  Lördag em   Söndag 
KnatteMix 500 m  1,4 km 2 varv  1,5 km 1 varv 
H/D 9-10 500 m  1,4 km 2 varv  1,5 km 1 varv 
H/D 11-12 500 m  1,4 km 2 varv  3,0 km 2 varv 

H/D 13-14 500 m  2,1 km 3 varv  3,0 km 2 varv 
H/D 15-16 500 m  4,2 km 6 varv  4,5 km 3 varv 
D 17-20 500 m  4,2 km 6 varv  4,5 km 3 varv  

H 17-18 500 m   5,6 km 8 varv  9,0 km 6 varv 
H 19-20/H 21 500 m 5,6 km 8 varv  9,0 km 6 varv 
H 40– H 70 500 m   5,6 km 8 varv  9,0 km 6 varv 

 

Teknik: Sprintprolog individuell start lördag fm. Klassisk teknik. (Inga heat) 
    Distanstävling individuell start lördag em. Klassisk teknik. 
    Jaktstart söndag, Fri teknik. 



   

 

Bonussystem: Placeringen i lördagens båda deltävlingar avgör hur många 
bonussekunder man samlar på sig som åkare inför söndagens jakstart.  
1:an får 25 bonussekunder, 2:an, 20 s, 3:an 18 s, 4:an 17 s och ner till 

18:e plats som får 3 s. Därefter minskas bonussekunderna med 0,1 s 
per placering d v s 19:e plats får 2,9 s, 20:e plats får 2,8 s o s v. 
Dessa bonussekunder läggs ihop från resp etapp på lördagen och 
bildar sedan startdifferenserna på söndagens tävling. Utebliven start I 

någon etapp innebär tidstillägg på 20 s och ingen möjlighet till 
totalseger.  

Anmälan: Med tanke på den enorma anstormningen av åkare så har vi inte 

möjlighet att ta emot några efteranmälningar. Vi har redan nått taket 
av 300 anmälda, helt fantastiskt! 

Alla anmälningar faktureras i efterhand. Vid få deltagare kan klasser 

slås ihop. 

Anmälningsavgift:  H/D Knatte-15/16:  375 kr 

    H/D 17- :   500 kr 

Anmälningsavgift för båda tävlingsdagarna. Ingen chiphyra tas ut, 

felaktig information i inbjudan.   

Nummerlappar:  Hämtas klubbvis vid skidstadion tävlingsdagen. Samma nummerlapp 

och chip används till etapp 1 och 2 lördag. Återlämnas efter målgång 
på etapp 2.  

 Nummerlappar och chip till söndagens jaktstart hämtas ut klubbvis 

söndag morgon.  
 Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr, ej återlämnat chip 

debiteras med 1000 kr.  

Start/resultatlistor:  Startlista finns på hemsidan 180113 kl 12.00 

    Resultatlistor finns inom 20 min efter målgång/klass 

Prisutdelning: Prisutdelning efter totalresultat efter avslutad tävling på söndag. 

Priser till alla deltagare I ungdomsklasserna ca 30% av deltagarna 
får pris I Junior och seniorklasserna.  

Servering: Det finns servering inne I GIF Stugan och vi kommer även ha 
hamburgergrill utomhus.  

Upplysningar:  Tävlingsledare, Jonas Peterson, 0733-828848 

    Borås GIF kansli, 033-246077 

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

Tävlingsledare:   Jonas Peterson  

Tävlingsregler:  Svenska skidfo ̈rbundets tävlingsregler. All deltagande sker på 

    egen risk. 
Parkering:   Lördag: I anslutning till GIF stugan Parkeringsavgift 20kr 
    Söndag: Borås Skidstadion. Ingen parkeringsavgift.  

 
Det kommer vara trångt om parkeringar och väldigt halt väglag, framförallt lördag. Samåk 
gärna och se till att vara ute I god tid och kör försiktigt! 
 

Vä̈lkomna till hä̈rliga skiddagar i GIF terrängen. Tillsammans skapar vi 

Gemenskap och Skidglädje. 


