
TÄVLINGSDIREKTIV DM 5-6.2.2022 
 
Tävlingsplats   
Nykarleby skidcentrum, start och mål på Skogsvallen.  
 
Tävlingskansli   
Inget fysiskt kansli finns, ring 0503489910 (Nina Sundberg) 
 
Omklädning och tvätt  
Pga coronaläget har vi inga omklädningsrum till förfogande. WC finns på 
sportplanen i redskapsförrådet. 
 
Skidsstil 
Lördag Klassiskt 
Söndag Klassiskt+ skate 
Stickprov på mätning av stavlängder kan utföras av juryn. Vid startområdet 
finns möjlighet att kolla de egna stavarna. 
 
Tävlingsnummer   
Tävlingsnumrorna avhämtas från redskapsförrådets vägg, de är sorterade i 

påsar per förening. De nummerlappar som inte används lämnas kvar i påsarna. 

För icke returnerat tävlingsnummer debiteras 50 €. 
 
Tävlingsledare   
Jan Wik 0405508493 
 
TD 
Lotta Wasström 0505146172 
 
Vice TD 
Hannu Riiki  
 
Spåren  
Tävlingsspåren stängs kl. 10.50 
Efter det får man bekanta sig med tävlingsspåren endast med tävlingsnummer 
FELVÄND på och endast i rätt riktning. Ett uppvärmningsspår på ca 400 meter 
finns i anslutning till tävlingscentralen. Start- och målområdet är förbjudet 
område efter kl. 10.50 
 
Klasser och sträckor individuellt (klassisk stil) 
D8/H8 1 km  
D10/H10  2 km  
D11/H11  2 km 



D12/H12  3 km 
D13/H13  3 km  
D14  3 km  
H14  5 km 
D15/H15  5 km 
D16  5 km  
H16  6 km 
D18  5 km  
H18  9 km 
D21 6 km  
H21 12 km  
D35/D45 5 km 
H40 9 km 
H50 6 km 
H60 5 km 
 
1,2 och 3 km spåren används 
5 km skidas som 3+2 km 
6 km skidas som 3+3 km 
9 km skidas som 3+3+3 km 
12 skidas som 3+3+3+3 km 
 
Klasser och sträckor stafett (K+F+F) 
MIX8   3x1 km 
D10/H10  3x2 km 
D12/H12  3x2 km 
D14/D16/H14  3x3 km 
H16/D21  3x4 km 
H21  3x6 km 
MIX 120  3x3 km 
 
I Mix klasserna skall personer av båda könen ingå. I Mix 120 skall lagets 
sammanlagda ålder vara minst 120 år och minimiålder är 40 år. 
 
1,2 och 3 km spåren används 
4 km skidas som 2+2 km 
6 km skidas som 3+3 km 
 
Laguppställning 
Anmäl laguppställning senast lördag 5.2 kl 17.00 via länk på hemsidan. 
 
Resultat 
Publiceras på hemsidan 
 



 
 
Prisutdelning 
Klassvis efter målgång. Prisutdelningen sker uppe på skidstadion bakom 
Stjärnhallen.  
På lördag premieras alla i klasserna H/D 8-12. I klasserna 13-60 de 3 bästa. 
På söndag premieras de 3 bästa i varje klass. 
H/D 8, MIX 8 och MIX 120 är inte mästerskapsklasser. 
 

Servering 

Uppe på skidstadion bakom Stjärnhallen. Försäljning av korv, kaffe och bulle. 

Kortbetalning föredras men kontanter fungerar också. 

 

 

Välkommen! 


