
 

Inbjudan Klassikerskidan 

 Onsdag 1 Mars 2023 

Plats:	 	 Borås GIF Arena, GIF-stugan Knektås, Tosseryd 

Tid:	 	 Onsdag 1 Mars 2023. Första Start 18.00 

Teknik:	 	 Klassisk stil 

Bana:	 Elljusspår 2 km varv är ambitionen. Lättåkt, naturskön terräng 
på konstsnö. Längre slinga om det finns tillgång till natursnö. 
Dubbla spår runt hela slingan.  

Boråsklassikern: 	 Fullföljande av 21 km-rundan medför stämpel i det digitala 		
	 	 Klassikerpasset. Fullföljande av 5 km – Prova på, medför 	 	
	 	 möjlighet att ta del av Kom igång-klassikern. 

Tävlingsinfo:	 20 km (10 varv)Tidtagning - damer/ herrar 280:- 

  20 km (10 varv) Motion - damer/ herrar 280:-	 	 	
	 	 5 km	 Prova på – damer/ herrar 170:-	  

SSF långloppsregler gäller. Allt deltagande sker på egen risk. 
Då vintern inneburit få tävlingstillfällen och vi kortat sträckan 
inbjuder vi alla från 12 år att vara med i loppet. 

Anmälan:	 Görs via https://app.tickset.com/e/klassikerskidan2023 
senast söndag 27 februari – ordinarie avgift. 	            

Efteranmälan:  	 Det går att efteranmäla sig mot förhöjd avgift (21 km - 380 kr, 
5 km 220 kr), https://app.tickset.com/e/klassikerskidan2023 
senast onsdag 1 mars eller på plats tävlingsdagen mellan 
kl. 17.00 och 17.30. Direktanmälan tävlingsdagen betalas 
med Swish.                    

Lag / företag:  Minst 5 deltagare i laget.  

SPECIALISTER PÅ SPORT - ÅRET RUNT



Antal Platser:	 Det finns 200 platser till arrangemanget så först till kvarn. 	 	
Start:	 	 För alla deltagare med tidtagning sker gemensam start 	 	
	 	 kl 18.00. Självseedning efter förmåga.  

	 	 För motionsklasserna och prova på tillämpas öppen start 	 	
	 	 mellan 18.02 – 18.10. 

Maximal åktid:	 3 timmar. 

Inställt lopp:	 	Vid inställt lopp, snöbrist, behåller arrangören 50:- av 
anmälningsavgiften. Betalningsuppgifter anges då via mail. 

Nummerlappar:	 Avhämtas tävlingsdagen mellan 17.00 och 17.45 för 
tidtagning. För Motionsklasserna mellan 17.00 och 17.45 i 
GIF-stugan Knektås 

Ombyte/ dusch:	 GIF-stugan Knektås 

Vätska:	 Vid varvning och mål. 

Sjukvård:	 GIF-stugan Knektås 

Servering/Afterski:	 Vi planerar för fin våffelkväll tillsammans i GIF-stugan Knektås 
efter loppet!  

Hyrskidor: Det finns ett begränsat utbud av skidor för uthyrning. 
Skiduthyrning bokas senast söndag 27 februari till mail: 
Info@borasgif.nu  

Avanmälan:	 Vid avanmälan återfås anmälningsavgiften, minus 50:-,  
endast mot uppvisande av läkarintyg. 

Parkering: 	 Sker på anvisade platser. 

Upplysningar:	 Tävlingsledare Jonas Peterson 

	 Mail: Info@borasgif.nu     
SMS/ Mobil: 0733 828848 

	 Hemsidan: www.borasklassikern.se eller www.borasgif.se 	 	
	Här finns även en länk till Inbjudan och anmälan. 	 	
	

SPECIALISTER PÅ SPORT - ÅRET RUNT

http://www.borasklassikern.se

