
Borås GIF har nöjet att inbjuda till JulKaramellen, en tävling i marschallernas sken på Borås GIF Arena 
tisdagen den 20 december. Vi vill tillsammans med er skapa en härlig juluppladdning på skidor.  

  
Det blir sjätte gången som Borås GIF startar upp hela tävlingssäsongen i Götaland.  

Tävlingen går i klassisk stil.  

Nyhet 221214: För Juniorer och Seniorer gör vi en gemensam klass D/H17- och gör en sprinttävling av det 
här. Det här är för att kunna visa upp distriktets alla elitsatsande juniorer och skapa en bra 

förberedelsetävling för dem inför kommande Bauhaus Cup i Lycksele. Dessa klasser kör en prolog kl 
18.30 och sedan garanteras alla åkare minst 2 och förhoppningsvis 3 sprintheat med 4 åkare i varje 

heat. Första heat start ca kl 20.15, beroende på antalet deltagare. Anmäl i er respektive klass så skapar 
vi en total startlista för alla anmälda till Sprintprologen.  

Distanser, banlängd och klassindelning hänger på snösituationen såklart men vår grundtanke är följande: 
	 	 	 	  

D/H Knattemix  500 m 
D/H 7-8	 1 km	    D/H 13-14	 3 km  
D/H 9-10	 1 km          D/H 15-16	 4 km	  
D/H 11-12	 2 km	    D/H 17-	     1 km (prolog, 1,5 km Heat) 
	   
Öppen klass 1. 2 km (Motionsklass) 
Öppen klass 2. 4 km (Motionsklass)  

Första start är kl 18.30 och vi börjar med prolog för D/H 17- .Därefter så börjar vi med de yngsta 
klasserna. Sprint heat för D/H17- startar runt kl. 20.15, beroende på antalet deltagare. På så vis får också 

alla ungdomar möjligheten att se alla snabba juniorer och seniorer tävla som en invigning av kvällen.  
  

Skumtomtar, glögg och pepparkakor till alla efter målgång. Nummerlappen skall på och alla får testa sina 
tävlingsnerver, kanske för första gången i vinter.  

  
Anmälan sker via IdrottenOnline och anmälningsavgift faktureras klubbvis i efterhand, 150 kr för 

ungdomar, 200 kr för Junior och Senior.  

Varmt välkomna!  

Upplysningar, kontakta: 
Tävl ledare Jonas Peterson 0733-828848 
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