Inbjudan
Arrangör: Sollefteå skidor på uppdrag av Svenska Skidförbundet.
Tävlingsplats: Hallstabergets skidstadion i Sollefteå
Program:
Onsdag 6/3 Masstart Fristil, första start kl 1000.
Torsdag 7/3 Sprint Fristil, start prolog 0900/finaler 1115.
Lördag 9/3 Distans Klassiskt, första start kl 1000.
Söndag 10/3 Stafett Klassiskt, första start kl 0900.
(Detaljerat tidsprogram läggs ut senare)

Anmälan: Via IdrottOnline. Sista anmälningsdag är tre dagar före respektive tävling.
Anmälan av stafettlag görs via SSF TA. Observera att anmälan måste göras av din
klubbs SSF TA administratör. Efteranmälan tillåts i mån av plats. Vid efteranmälan ökas
respektive avgift med 50%.
Anmälningsavgifter: 325 kr/deltagare/ tävlingsdag, 450 kr/ lag stafett inbetalas på
bankgiro 212-9484 senast i samband med anmälan. Anmälan är först giltig när
betalning inkommit på arrangörens bankgirokonto. Betalning ska kunna styrkas vid
hämtning av nummerlappar. Det är inte tillåtet att starta utan FIS-kod och chip. Vid
borttappat eller glömt chip finns chip att hyra för 150 kr.

Tävlingsregler: Internationella skidförbundets regler.
Kamratmiddag: JSM kamratmiddag för tävlande och ledare är torsdag den 7 mars
på Hotell Hallstaberget med god mat och underhållning. Prisutdelning för onsdagens
och torsdagens tävlingar kommer att inleda kvällen.
Anmälan vill vi ha senast 20190301 på e-post sollefteaskidor@hotmail.com med antal
och klubb: Priset är 225 kr/deltagare och betalas på bankgiro 212-9484 senast
20190303. Märk inbetalningen med ”JSM kamratmiddag och klubb”.

Vallabodar, uppställningsplatser, egna tält:

Position 1 är de stora vallatälten som kommer att stå framför hotellets ingång. Position
2 är de vallabodar som är längs vägen upp mot skidskyttestadion. Position 3 är på
parkeringen och för de som har egna vallatält med sig – samt position 4
utsiktsplatsen vid hopptornet) där det är reserverat plats för vallatrailers.
Tillgång till vallautrymmen fås tidigast på måndag 4/3 kl 16.00, utrymmen ska vara
urlastade senast söndag 10/3 kl 16.00. Vallautrymmen ska vara grovstädade.
Beställning av vallabodar görs på mail: peter-modin@hotmail.com
Kontakt vallabodar är Peter Modin på tfn nummer 073-063 30 98

Övrigt: Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören rätt att behålla 50% av
anmälningsavgiften.
Reservort: Örnsköldsvik

Boende: Flertalet boendemöjligheter finns. Hotell, vandrarhem, stugor, skolsal etc. Se
www.jsm2019solleftea.se för tips.

Upplysningar: Hans Pahlin, tävlingsledare 070-100 91 82. Mia Karlsson, biträdande
tävlingsledare 070-360 24 05
E-post: sollefteaskidor@hotmail.com
Hemsida: www.jsm2019solleftea.se
Facebook: Sollefteå Skidor
Instagram: sollefteaskidor

Sollefteå skidor IF hälsar alla hjärtligt välkomna till Sollefteå och Hallstabergets
skidstadion!

