
INBJUDAN TILL  

Borås Skidfestival och DM för 
Västergötland 2019 

Lördagen och söndagen den 19-20 januari 2019 

En skidfest för distriktets ungdomar över två dagar på Sveriges mest publikvänliga 
tävlingsbana. Alla kvaliteìer hos våra duktiga skidåkare prövas genom inledande 

fristilsprolog, fristilstävling med individuell start lördag eftermiddag och allt avslutas med 
en klassisk jaktstart på söndagen. Lördagens båda tävlingar skapar bonussekunder till 
söndagens jaktstart. Lördagens eftermiddagsetapp   är DM tävling i fristil, sträcktiden 

där. Söndagens sträcktider är DM tävling i Klassisk stil.  

Nytt för i år är vår hejaklackstävling. Föreningarna tävlar mot varandra i att bli utsedd 
till bästa hejaklacken under helgen där man hejar på alla skidåkare! Nu skall vi 

tillsammans skapa en skidfest som våra ungdomar sent ska glömma! Röstningen avslutas 
på söndag. Vinnande förening erhåller 5 fria startplatser till nästa års Borås Skidfestival! 

Klasser:	 	 Lördag fm	 	 Lördag em	 	 Söndag 
H/D Knatte (0-8) 	 500 m	 	 1,5 km	 	 2 km 
H/D 9-10	 	 500 m	 	 1,5 km	 	 2 km 
H/D 11-12	 	 500 m	 	 2 km	 	 2 km 
H/D 13-14	 	 500 m	 	 2 km	 	 4 km 
H/D 15-16	 	 500 m	 	 4 km	 	 6 km 
D 17-18/ D19-20	 500 m	 	 6 km	 	 10 km 
D 21- D 70	 	 500 m	 	 6 km 	 	 10 km 
H 17-18/  H19-20	 500 m	  	 6 km	 	 10 km 
H 21- H 70 		 500 m	  	 8 km	 	 10 km 
	 	  

 



Teknik:	 Sprintprolog individuell start lördag fm. Fri teknik. (Inga heat) 	
	 Distanstävling individuell start lördag em. Fri teknik. 	 	
	 Sträcktiderna på em etappen utgör DM tävlingar Fri stil  
	 Jaktstart söndag, klassisk teknik.Sträcktiderna på sön etappen 	
	 utgör DM tävlingar Klassisk stil. 
	 Distanser kan komma att ändras beroende på snötillgång. 
Start/mål: Borås GIF klubbstuga, Knektås. Första start prolog lördag 
	 10.00. 	  
	 Första start jaktstart söndag kl 10.00 
Anmälan: Anmälan via Idrotten online senast 190116. Alla anmälningar 	
	 faktureras i efterhand. Vid få deltagare kan klasser slås ihop. 
Efteranmälan: 	 Endast via e-post senast 190118 till: jonpet@telia.com 
Anmälningsavgift:	 H/D Knatte-15/16: 	 375 kr 
	 H/D 17- : 	 	 500 kr 
	 Anmälningsavgift för båda tävlingsdagarna. Efteranmälan mot 	
	 dubbel avgift. 
Nummerlappar: 	 Hämtas klubbvis vid skidstadion tävlingsdagen. 
Start/resultatlistor:	Startlista finns på hemsidan 190118 
	 Resultatlistor finns inom 20min efter målgång/klass 
Prisutdelning: Prisutdelning efter totalresultat efter avslutad tävling på söndag. 	
	 DM tecken delas ut efter etapp lördag em och efter 	 	
	 söndagsetappen.  
Upplysningar:	 Tävlingsledare, Jonas Peterson, 0733-828848 
	 Hemsida: 	  
https://idrottonline.se/BorasGIF-Skidor/Arrangemang/borasskidfestival2019 
Tävlingsledare: 	 Jonas Peterson  
Tävlingsregler:	 Svenska skidförbundets tävlingsregler. All deltagande sker på 
	 egen risk. 
Parkering:	 I anslutning till GIF stugan Parkeringsavgift 20kr 

Välkomna till härliga skiddagar i GIF terrängen! 

https://idrottonline.se/BorasGIF-Skidor/Arrangemang/borasskidfestival2019

