Varmt välkomna till 46:e Dackefejden på skidor 2019-02-16
PM
Omklädning:

Rydaholms Skola, Sporthallen

Nummerlappar:

OBS!! Rydaholms Missionskyrka,
Västra Storgatan 12, Bottenvåningen
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 300:-

Start och målplats:

Elljusspåret/Konstsnöspåret vid Folkets Park, Folkparksvägen,
första start kl. 10:00.

Bana och teknik:

Konstsnöspåret, ca. 900 meter t.o.r., klassisk teknik. Se upprättad banskiss.
OBS!! Tidsavstånden mellan starterna i de olika klasserna.
Banan har 1 spår i vardera riktningen, högerspår gäller. Banan har 2
vändpunkter och ett separat målspår vid ena vändpunkten. Mötande skidåkare
hela tiden, ”ur spår”-regel gäller. Det finns plats vid sidan av spåret att stiga ur,
ta det försiktigt i nedförsbacken.
Vi uppmanar alla deltagare att ta hänsyn till sina medtävlande.
Vi ber er om möjligt att testa spåret innan tävlingen startar kl. 10.00, i annat fall
ber vi er ta stor hänsyn till de tävlande.
Vi som arrangörer kommer att göra det vi kan för att erbjuda så bra
förutsättningar som möjligt för tävling och vi hoppas ni har överseende med den
kortare och smalare bana som vi i årets Dackefejd har. Vi hoppas kunna
genomföra tävlingen så rättvist som möjligt för alla deltagare.
Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller.

Lagledarmöte:

Kl. 9:30 vid anslagstavlan på elljusspåret

Pölder Cup:

Gäller för klasserna H/D 13-14 och 15-16. Cupens totalledare i
respektive klass inför denna tävling ska bära
ledarvästar. Dessa delas ut till representant för den
tävlandes förening vid lagledarmötet.
OBS!! Dackefejdens nummerlapp måste bäras väl synlig
över Pölder Cup västen så att rätt tidtagning erhålls.

Prisutdelning och servering: Gemensam för ungdomsklasserna ca. kl. 11:40 och för Knatteklass och
övriga klasser ca. kl. 12:30 efter tävlingens slut i Rydaholms Missionskyrka
Västra Storgatan 12, Bottenvåningen
Priser till alla deltagare!
Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:

Marléne Blomgren Svensson, 0730-348724
Erik Blomgren Regnander, 0730-641541

OBS!!! Åkarna ansvarar själva för rätt antal varv. Visa hänsyn i spåret!
Klasser:
Antal varv:
Knatte H/D 0-8
1 x 900 m
H/D 9-10
2 x 900 m
H/D 11-12; 13-14
2 x 900 m
H/D 15-16;
4 x 900 m
D21, D35, D40
4 x 900 m
H50-H70
4 x 900 m
H 21-H45
7 x 900 m

