SUNNE SLF INBJUDER TILL LILLA VM-FINAL
vid Vintertorp, Sunne

Söndagen den 17 februari 2019
Intervallstart, fri stil (ingen tidtagning):
DH - 6:
500 m
DH 7 – 8:
1 km
DH – Motion (oavsett ålder) 2,5 km

Prolog + Jaktstart, fri stil:
DH 9 – 10, 11-12
DH 13-14:
DH 15 -16, 17-:

1 + 1,5 km
1+ 2,5 km
1,5 + 5 km

OBS! Alla sträcklängder är preliminära och kommer att avgöras av snötillgången. Om möjligt
kommer prologen att innehålla ski-cross inslag.
Första start:
Kl 10.00 med första start för klasserna som åker både prolog och jaktstart. Efter att prologen är
genomförd startar klasserna upp till 8 år och därefter motionsklasserna. Jaktstarten startar så fort
som möjligt, dock tidigast kl. 12.30
Föreningstävling/Motionsklass:
Den tävling mellan föreningar som skett i samband med Lilla VM under många år kommer i år
även att omfatta motionsklasserna. Tanken är att medverka till Svenska Skidförbundets
målsättning ”Alla på snö”, genom att erbjuda möjlighet för barn och ungdomar som inte vill
tävla, föräldrar, mor- och farföräldrar, ledare, supporters och publik att delta aktivt i tävlingen.
Genom att delta i motionsklassen bidrar man till att den egna föreningen får poäng i
föreningstävlingen. I motionsklassen startar man individuellt, men utan tidtagning. Ta med
skidorna och delta! Klassiska spår kommer att finnas.
Omklädning och dusch:
Nummerlappar:
Anmälan:
Anmälningsavgift:

Prisutdelning
Tävlingsregler
Upplysningar

Kolsnäs Motionscenter
Lämnas ut föreningsvis från kl 08.30 på tävlingsdagen.
1:a hand via SSF TA Tävlingskalendern senast 14 februari.
2:a hand via e-post jpsunne@gmail.com senast 14 februari.
Individuellt prolog + jaktstart 200 kr, Intervallstart ålder 0-8 år samt
motionsklass 120 kr. Förhöjd avgift (50%) vid efteranmälan i alla
klasser utom motionsklassen. Alla anmälningsavgifter faktureras
efter genomförd tävling. Vid flyttning av tävlingarna höjs avgiften
med 50%.
Efter tävlingens slut.
Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller.
1:a hand Sunne SLF på Facebook och www.sunneslf.com.
2:a hand Kent Andersson 072-4514762.

VARMT VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG OCH SPÄNNANDE DAG I SKIDSPÅRET!
SUNNE SKIDLÖPAREFÖRENING

