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JulKaramellen 2021 

Tisdagen den 21/12 2021 

Borås GIF och Äspereds IF har det stora nöjet att öppna upp tävlingssäsongen 2021-22 i 
Västergötland. Vi är väldigt glada över att så många vill komma och tävla hos oss, över 
180 anmälda totalt, nytt deltagarrekord för JulKaramellen. Tack för att ni vill vara med 

och skapa skidfesten i Julveckan tillsammans med oss. Vi ser fram emot en härlig 
tävlingskväll i discolampornas sken och med Glögg, skumtomtar och pepparkakor till 

alla efter målgång. 

Vi har ju fortsatt en pandemi att förhålla oss till så vi har ett stort eget ansvar under kvällen: 
• Vi håller stort avstånd till varandra 
• Inget lagledarmöte. Tävlingsinformation annonseras ut från speaker 30 min före första start och 

löpande under kvällen.  
• Den avgränsade tävlingsarenan är endast till för tävlande 

Tävlingsplats:	 Borås GIF Skidarena, Knektåsvägen 37, Borås 
Program: Första start 18.30. På grund av stort deltagarantal så startar alla klasser upp till 

D/H 13-14 med 15 sekunders startintervall. Från D/H 15-16 och uppåt så startar 
vi med 30 sekunders startintervall.  

Klasser: 	 D/H 0-8, 9-10	 	 1,3 km 		 1 varv 
	 	 D/H 11-12, 13-14	 2,6 km 		 2 varv	 	  
	 	 D/H 15-16	 	 	 5,2 km 		 4 varv	 	  
	 	 D 17-20, 21		 	 5,2 km 		 4 varv	 	  
	 	 H 17-20, 21		 	 7,8 km 	 	 6 varv	 	  

Teknik:	 Distanstävling individuell start. Klassisk teknik. 
Bana: Banan består av konstsnö och är 1300 m lång. Man möts på delar av banan och 
	 	 vi kör vänstervarv. Vändningarna kan bli utmanande men vi skall försöka 	 	 	
	 	 producera ut mer snö så att vi får till bra vändningar. Banan stänger för 	 	 	
	 	 uppvärmning 18.25. Vi har en testtid till på banan och det är när sista åkare gått 
	 	 	i mål i H13-14, ca 19.30. Då öppnar vi upp banan för testning/uppvärmning 	 	
	 	 fram till 19.45 då vi stänger den igen. 19.50 startar första D15-16 åkare.  
Anmälan:	 Efteranmälan i mån av plats. Efteranmälan stänger 17.45. Dubbel startavgift vid 

efteranmälan. Alla anmälningsavgifter faktureras i efterhand.   
Nummerlappar: 	 Hämtas klubbvis utanför Tävlingsexpedition där det är självbetjäning.	 	 	 	
Start/res listor:	 Startlista finns på hemsidan senast 211219 kl 17.00. All dokumentation sker 		 	  



 

	 	 digitalt. Inga startlistor/resultatlistor kommer att anslås på tävlingsplatsen. 
	 	 	Resultatlistor publiceras på hemsidan Borås GIF Skidor efter målgång:  
 	 	 	Tävlingens hemsida  
Prisutdelning:	 Alla deltagare får glögg, pepparkakor och skumtomtar vid målgång. Varupriser 	
	 till placering 1-3 i varje klass som delas ut vid enkel prisceremoni när resultaten 	
	 är klara.  
Upplysningar:	 	Tävlingsledare, Jonas Peterson, 0733-828848	 
	 Tävlingsledare, Klaes Göransson, 0738-676817	 	 	 	  
Tävlingsregler:	 	Svenska skidförbundets tävlingsregler. Allt deltagande sker på egen risk. I dessa 	
	 	 	tider kan förutsättningar snabbt ändras varför ni måste hålla er uppdaterade via 	
	 	 	vår hemsida och sociala kanaler om eventuella förändringar av upplägg/	 	 	
	 	 tävlingar. 
Fotografering:	 Vi vill ha möjlighet att publicera bilder på våra deltagare i våra sociala medier 		
	 	 	för att visa upp JulKaramellen till de som inte är på plats. Om du inte vill att du 		
	 	 eller ditt barn syns här vill vi att ni meddelar detta till tävlingsexpeditionen på 	 	
	 	 plats alternativt mailar jonas@borasgif.se.  
Parkering:	 I anslutning till GIF stugan.  
	 	 		  

Välkomna till en härlig skidkväll på Borås GIF Arena!

https://www.borasgif.se/2021/11/28/julkaramellen-2021-2/

