
Inbjudan 
Borås Skidfestival  

DM för Västergötland 2021 

Lördagen och Söndagen den 23-24/1 2021 

Vi har tillsammans med Västergötlands skidförbund hittat ett nytt format för vår tävling för att skapa ett 
smittsäkert och tryggt arrangemang. Vi får ta ett stort gemensamt ansvar för att hålla avstånd. Följande 
restriktioner gäller under tävlingsdagarna, information kan uppdateras kontinuerligt via vår hemsida, 

Borås GIF Skidor: 

• Vi håller stort avstånd till varandra 
• Inget ombyte på plats 
• Ingen servering 
• Inget lagledarmöte. Tävlingsinformation annonseras ut från speaker ca 30 min före första start och 

löpande under dagen.  
• Ingen publik och ledare utmed spåret 
• Den avgränsade tävlingsarenan är endast till för tävlande 
• Endast tävlande från Västergötland kan deltaga p g a nuvarande Coronasituation 

Varmt välkomna till Borås Skidfestival 2020 där dessutom Västergötlands distriktsmästare skall koras 
under 2 separata tävlingstillfällen. Vi ser fram emot magiska tävlingsdagar tillsammans och vårt tema för 
dagarna är ”Tillsammans skapar vi magi”. Det skall vi se till att göra för alla våra tävlande 
skidungdomar! Vi producerar snö för fullt i kylan för att skapa ett så långt tävlingsspår som möjligt. 

Vi delar upp våra tävlingar med två olika helger. Första helgen avgörs etapp 1, Fri stil, individuell start. 
Andra helgen avgörs etapp 2, klassisk stil, individuell start. Vi återkommer om datum för Etapp 2.  

Man kan alltså välja att köra en enstaka etapp eller båda etapperna. För att kunna bli en del av 
totallistan för Borås Skidfestival så måste man ha fullgjort båda etapperna. Den som efter två genomförda 
etapper har lägst placeringspoäng vinner totaltävlingen Borås Skidfestival. 
Tävlingsplats:	 Borås GIF Skidarena, Knektåsvägen 37, Borås 
Program:	 Lördag 23 Januari 
	 	 Första start 10.00 
	 	 Etapp 1 D/H 11-12, D/H 13-14 Fri stil  
  Söndag 24 januari  
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  Första start 10.00	  
	 	 Etapp 2 D/H 15-16, D/H 21 Fri stil (I D/H21 tillåts alla åldrar från 17 år och 

uppåt delta. Vi kommer kora DM vinnare i resp åldersklass)  
	 	 Etapp 2 klassisk stil kommer avgöras senare i vinter.  
	 	  
Klasser: 	 	 Lördag	 	 Söndag 
	 	 H/D 11-12	 1,5 km 1 varv	 	  
	 	 H/D 13-14	 3 km 2 varv		 	 	  
	 	 H/D 15-16	 	 	 6 km 4 varv 
	 	 D 21	 	 	 6 km 4 varv  
	 	 H 21	 	 	 10,5 km 7 varv 
Teknik:	 Distanstävling individuell start lördag och söndag. Fri teknik. 
	 	 	Distanstävling individuell start etapp 2, Klassisk teknik. 
Tävlingar:	 Etapp 1 gäller som DM Fristil.  
	 Etapp 2 gäller som DM Klassiskt. 
	 Lägsta placeringspoäng totalt efter 2 genomförda etapper blir 	 	 	 	 	
	 	totalsegrare i Borås Skidfestival. Vid samma placeringspoäng gäller 	 	 	 	
	 bästa enskilda etapp resultat. Om två åkare fortsatt ej går att skilja åt 	 	 	 	
	 	avgör snabbaste totala åktiden på 2 etapper.  
Anmälan:	 Anmälan senast Onsdag 20 januari. OBS: Ingen efteranmälan. 
	 	 Alla anmälningar faktureras i efterhand.  
Anm avgift:	 H/D Knatte-15/16: 	 	 150 kr 
	 	 	H/D 17- : 	 	 	 	 200 kr 
	 	 Anmälningsavgift för respektive etapp.  
Nummerlappar: 	 Hämtas klubbvis utanför Tävlingsexpedition där det är självbetjäning.	 	 	 	
	 	 	 
Start/res listor:	 Startlista finns på hemsidan 210122 kl 18.00 
	 	 	Resultatlistor publiceras på hemsidan Borås GIF Skidor.  
Prisutdelning:	 Priser till alla deltagare delas ut direkt i målgång, inga samlade prisutdelningar. 
Upplysningar:	 	Tävlingsledare, Jonas Peterson, 0733-828848		 	 	 	  
Tävlingsregler:	 	Svenska skidförbundets tävlingsregler. All 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. PM publiceras torsdag 21 januari. 
Parkering:	 	I anslutning till GIF stugan, Parkeringsavgift 20kr 
	 	 		  

Välkomna till härliga skiddagar i GIF terrängen. 
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