
 
 

 
Poängjakten Borås 2023 
 
Vad: Borås GIF, Borås SK och Hestra IF skall gemensamt skapa Glädje-Skidupplevelse-
Kompisskap i skidspåret mellan Borås Ungdomsskidåkare. Målet med den här andra 
säsongen är att nå 150 deltagare en av poängjaktskvällarna.  
 
Hur: En trio av torsdagstävlingar som skall skapa en mysig idrottsupplevelse för alla 
inblandade där Musik-Marschaller-Kexchoklad är en central del av innehållsförteckningen. 
Alla från 7-16 år, tävlandes för Boråsklubbar, är välkomna att vara med. Tävlingarna 
genomförs med fokus på glädje, att utmana sig med nummerlapp på i lekfulla tävlingar med 
fokus på individuell utveckling framför prestation och resultatlista.  
 
Varför: Vi vill få fler av våra ungdomar i träning att få uppleva en positiv första kontakt med 
skidtävling, ambitionen är att kunna utveckla och stimulera till mer tävlande hos fler individer i 
våra klubbar 
  
Tävlingsschema: 
Borås GIF 19/1 Parsprintstafett K ingen tidtagning. Resultat listan blir målgångspositioner. 
Borås SK 2/2 Skicross sprint individuellt F tidtagning 
Hestra IF 9/3 Parsprintstafett F ingen tidtagning. Resultat listan blir målgångspositioner 
 
Upplägg: 
Första start kl 18.00 respektive kväll. Målet är att allt skall vara klart senast 20.30. Ingen 
tidtagning på parstafetterna men tidtagning på Skicross deltävlingen.  
Vi blandar killar och tjejer så en gemensam klass per åldersgrupp.  
Max 10 lag i varje start på parsprintstafetterna.  
Klassindelning för både Parstafett och skicross: 
 
FP 7-8 (födda 2015 - 2016) 
FP 9-10 (födda 2013 - 2014) 
FP 11-12 (födda 2011 - 2012) 
FP 13-14 (födda 2009 - 2010) 
FP 15-16 (födda 2007 - 2008) 
 
Poängjaktens fokus är skidåkare från Boråsklubbar.   
Har man udda antal åkare från någon förening så parar arrangerande förening ihop åkare 
från olika föreningar som då samlar poäng till sin respektive klubb.  
I varje klass så delas poäng ut enligt nedan: 
 
1:a 5 poäng till klubben 
2:a 4 poäng till klubben 
3:a 3 poäng till klubben 
4:a 2 poäng till klubben 
5:a 1 poäng till klubben 
6:a- alla övriga deltagare får också 1 poäng till sin klubb.  
 



Under varje Poängjaktskväll så sammanfattas ett totalresultat och en klubbvinnare utses 
med bästa totalpoäng. Nästa vecka går jakten vidare med nollat totalresultat. Ingen faktor på 
antalet deltagare från respektive klubb utan den som har flest åkare med har bäst chans att 
vinna kvällens total. Alla ungdomar är med och bidrar med poäng till sin förening varje kväll.  
 
Alla deltagare får en kexchoklad direkt vid målgång. 
 
Ingen anmälningsavgift, varje förenings intäkt är att man kan ha serveringen öppen 
respektive kväll. De kvällarna vi har Poängjaktsarrangemang har vi ingen organiserad träning 
på vår egen arena för de aktuella åldrarna. På så vis visar vi att det här är träningen den 
kvällen för alla.  
 
Distanser: 
Vi skall göra korta sprintstafett tävlingar. Guideline: 
 
Upp till 12 år 2 personer per lag, 3 sträckor var, varje sträcka ca 500 m.  
Upp till 16 år 2 personer per lag, 3 sträckor var, varje sträcka ca 800 m 
 
Anmälan: 
Varje förening skapar anmälningsformulär på sin hemsida inför varje Poängjaktstävling. Alla 
föreningars åkare anmäler sig i samma dokument. Anmälan stänger tisdag kväll inför resp 
deltävling. Arrangerande förening lottar sedan ihop stafettlag/startordning per klass. I 
anmälningsfilen skall skrivas: Namn, Klubb, tävlingsklass (7-8, 9-10, 11-12 o s v)  
 
 

  


