
PM FÖR ÖREGRUNDSSPRINTEN & 

ÖREGRUNDSKROSSEN 
Lördag 30 januari 2016 

 

Tävlingsplats: Tävlingen är flyttad till Häverödal på grund av snöbrist i Öregrund. Tänk på att 
utrymmena i byggnaderna på tävlingsplatsen i Häverödal är begränsade och det kommer att 
bli trångt i cafeterian, omklädningsrummen och vid prisutdelningen. Se till att vara ordentligt 
klädda på fötterna och kroppen och ta med ombyte och extra kläder. Väderprognosen visar 
blidväder och hårda vindar med liten risk för regn.  

Omklädning: På tävlingsplatsen, två rum för damer och två rum för herrar. 

Banlängd: Sprintbana cirka 600 m, något kortare för HD 0-8 och HD 9-10. Skicrossbana cirka 
500 m, HD 0-8 något kortare. Sträckorna kan ändras beroende på snötillgång.  

Teknik: Fristil. Tekniska hinder inlagda i skicrossbanan, exempelvis slalomportar, bågar, 
backport mm. 

Nummerlappar: Hämtas föreningsvis från 09.30 i tävlingsexpeditionen. 

Efteranmälan: Senast 10.00 vid tävlingsexpeditionen. Ordinarie avgift +50%. 

Lagledarmöte: 10.30 i tävlingsexpeditionen, en representant per klubb. 

Starttider: Sprintens första start kl. 11.00.  Intervallstart 30 s. Träning på skicrossbanan kl. 
12.15–12.45. Krossens första start kl. 13.00, andra loppet från kl. 14.00. Intervallstart 30 s. 
Under tävling får endast tävlande vistas på banan. 

Klasser: Klass H 0-8 och D 0-8 (utan tidtagning), H 9-10, D 9-10, H 11-12, D 11-12, H 13-14, D 
13-14, H 15-16, D 15-16, H 17-, D 17- 

Cafeteria: Försäljning av bland annat gulaschsoppa, varmkorv och toast. 

Prisutdelning: Preliminärt i cafeterian, vid bra väder utomhus. Prisutdelningen genomförs för 
båda loppen efter avslutad tävling.  

Tävlingsledning, TD och jury: Tävlingsledare Hans-Olov Claesson (tel. 070-5392761), 
bitr.tävlingsledare Ulf Bergström, banchef Anders Adill. Teknisk delegat Joakim Sköld, 
Häverödals SK. Tävlingsjury består av TD samt representanter som utses vid lagledarmötet. 

Övrigt: Deltagande sker på egen risk. Arrangören fritar sig allt ansvar för eventuella skador 
som uppstår i samband med tävlingsarrangemanget. 

 

Varmt välkomna önskar Öregrunds IK och Häverödals SK! 

http://www.redigera.info/oregrundsik/
http://www.redigera.info/oregrundsik/
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