OK Roslagen och Roslagsbro IF inbjuder till:

RULLSKIDGALEJET 2019
Lördagen 8/6, kl. 10.00
Seedningsgrundande till Vasaloppsveckan
Loppet är en deltävling i Snö & Tö Rullskidtour och har DM-status för Uppland
Tävlingsplats: Drottningdal, ca 10km norr om Norrtälje.
Klassindelning:
43km: D-/H21, Motion lång (Tour- och DM-distans)
23km: Motion kort, Öppen 3 (fristil och inlines)
3km: Öppen 2, Alla åldrar
1km: Öppen 1, Prova på klass för alla åldrar, utrustning finns att låna

Anmälan: Via Idrott Online, ta.skidor.com, senast 5/6. För att delta i tävlingsklass krävs
medlemskap i förening ansluten till Svenska Skidförbundet. Motionsklass kräver ingen
klubbtillhörighet. Saknas du i systemet – kontakta din förening.
Avgift:
43 km: 300kr.
23 km: 200kr.
Betalas på plats med kontanter eller Swish, i samband med nummerlappsutdelning. Ingen
start – ingen avgift.
Åkare under 18 år samt tidigare segrare av Rullskidgalejet och Roslagsloppet
välkomnas och deltar gratis:
Rullskidgalejet 2016 – Carl Troedsson och Charlotte Andersson
Rullskidgalejet 2017 – John Wiklund och Lisa K. Svensson
Rullskidgalejet 2018 – Anders Mölmen Höst och Lisa K. Svensson
Roslagsloppet 2014 – Claes Theander och Karin Nilsson
Roslagsloppet 2015 – Adam Steen och Caroline Wilbois
Roslagsloppet 2016 – Ulf Tingelöf och Kristina Roberto
Roslagsloppet 2017 – Johan Myhr och Caroline Wilbois
Roslagsloppet 2018 – Stefan Johansson och Malin Börjesjö
Roslagsloppet 2019 – Carl Troedsson och Daniela Profir
Efteranmälan: Kan göras på plats till 100kr förhöjd avgift. Var ute i god tid.

Start/Regler:
1km – kl 10.00
3km – kl 10.00
43km - kl. 11.00
23km - kl. 12.00
Klassisk skidåkning i alla klasser utom Öppen 3 och Svenska skidförbundets tävlingsregler
gäller. Hjälm är obligatoriskt. Låneskidor blir troligen aktuellt för seedade åkare.
Seedning sker i starten. Ingen utläggning av skidor är tillåten. Mer info i samband med PM.
Vägarna kommer inte vara avstängda, så det är viktigt att visa respekt för övrig trafik. Gängse
trafikregler gäller, vi håller höger sida vägen. Följ anvisning från flaggvakt. Överträdelse kan
innebära tidstillägg eller diskning. Deltagande sker på egen risk.

Rullmotstånd: standardhjul (2:or).
Bana: Skiss i samband med PM. Går längs små landsvägar med lite trafik. Småkuperad
terräng utan större och farliga backar. Bil kommer föra fältet. Egen servicepersonal på cykel
är tillåtet med förbehållet att alla hjälps åt vid nöd för en rättvis tävling.
Spurtpris: Loppet börjar med ”flygande kilometern” och ett ytterligare spurtpris efter cirka
20km. 1000kr till förste åkare vid passagen och bonussekunder i touren till de tre första
herrarna och damerna. Bonussekunder delas även ut till topp tre i loppets huvudklasser.
Parkering/dusch/ombyte/cafeteria: Finns i direkt anslutning till målet
After ski och kamratmiddag: Liveband på arenan. Senare kamratmiddag i Norrtälje. Separat
anmälan för detta kommer tas upp, närmare tävlingsdagen. Transport kommer samordnas.
Övernattning: Ordnas efter bästa förmåga, för långväga gäster. Tag kontakt i god tid.
PM: Med mer exakt information publiceras närmare tävlingsdagen.
Priser: Penningpriser om 5.000kr - 3000kr – 1000kr till de tre främsta i respektive klass.
Hederspriser i huvudklasserna och utlottade dito i motions- och ungdomsklasser. Priser för
touren som helhet delas ut i samband med den sista deltävlingen.
Upplysningar:
Kontakta tävlingsledare David Holmström:
david.holmstrom87@hotmail.com eller telefon 0708-53 55 89.

