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AGENDA 
Presentation av tävlingsledning och tävlingsjury

Information från Tävlingsledning 

Tävlingsprogram

Översikt av tävlingsorten

Tidsschema för tävlingarna

Information om nummerlappar och lottning

Väderprognos

Presentation av tävlingsarenan

Presentation av tävlingsbanorna

Skidtestning och uppvärmning

Banpreparering



PRESENTATION AV TÄVLINGSLEDNING, 
JURY OCH SSF-REPRESENTANT
TÄVLINGSLEDNING

• Tävlingsledare: Mattias Abrahamsson

• Tävlingsledare: Anna Isaksson

• Banchef: Mikael Törnblom

• Tidtagning: Stefan Sehlstedt 

• Speaker: Stefan Björck

• Chef webb: Stefan Sehlstedt 

JURY:

Mattias Abrahamsson 

Anna Isaksson

Stefan Sehlstedt 



ÖVERSIKT AV TÄVLINGSORTEN



PRESENTATION AV TÄVLINGSARENAN



INFORMATION OM TÄVLINGEN OCH 
PRISUTDELNING

- All information hittas på tävlingens hemsida, 

det kommer inte finnas någon analog info.

- Prisutdelning i tre omgångar HD9-13 c:a 

12:30, HD14-16 c:a 13:30 och HD17-18- H21 

c:a 14:00

- Knattemix och HD8 direkt vid målgång.



TÄVLINGSFORM OCH UPPVÄRMNING

- Lilla Vildmannaloppet är ett masstartslopp på en 

0,8, 1,0  3,0 och 5,0 km slinga.

- Knattemix och HD8 intervallstart och utan 

tidtagning.

 Aktiva får åka banan under pågående tävling. 

Åkning sker alltid i rätt åkriktning. Visa hänsyn till 

tävlande som har företräde. Möjlighet till 

skidtestning kommer vara begränsade i och med 

att vi bara har tävlingsbanan att tillgå.



TIDSSCHEMA FÖR TÄVLINGARNA

Länk till väderstation i Umeå som brukar ha 

samma temperatur som på Nydala 
http://130.239.117.8/tfe-vader/

Lilla Vildmanaloppet: 

Kl. 9.30 Banan öppnar för skidtestning och 

uppvärmning.

Kl.11.00 Första start 

C:a Kl. 13:45 Sista målgång 

http://130.239.117.8/tfe-vader/


ALLMÄN INFO OM TÄVLINGARNA

- Tävlingarna går i Fristil, finns klassiskaspår 

på 0,8 km slingan .

- Arrangeras utifrån Svenska skidförbundets 

regler.

- Individuell start knattemix och HD 8

- Masstart HD9-HD21

- Start enligt startlista.

- Överdragskläder mellan mål och start fållan.

- Köldgräns Lilla vildmannaloppet -15C 



ALLMÄN INFO OM REGLER

- Arrangeras utifrån Svenska skidförbundets 

regler.

- Urspår regeln gäller inte vid masstart.

- Passeringsregeln ICR 345.10, sunt förnuft  att 

inte hindra sina medtävlande när man 

passeras eller ska passera annan åkare.

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)



SKIDTESTNING OCH UPPVÄRMNING

Hela tävlingsbanan får användas 

för skidtestning och uppvärmning

- All åkning sker i åkriktningen 

- Skidtestning för Vildmannaloppet från kl.9.30



ANMÄLAN OCH NUMMERLAPPAR

- I och med anmälan och deltagande 

godkänner ni att barnets namn publiceras på 

internet i start- och resultatlistor. 

- Efteranmälan på plats 9:30-10:30 i Vitan

- Nummerlappar hämtas klubbvis i Vitan 9.30-



INFORMATION OM NUMMERLAPPAR 
OCH LOTTNING
Startordning slupvislottning för Knattemix –

HD16 (Efteranmälda får högst startnummer. 

HD17- 21 rankade enligt fis-punktslistan i 

enlighet med SSF regelverk.

Hämtas klubbvis i Vitan, till respektive tävling 

enl. kartan från kl 9:30. 

Efteranmälan möjlig på plats 9:30-10:30

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)



STARTPROCEDUR

- 5 min innan sin start är åkaren på plats i 

startfållan för att hinna ställa sig på, av 

funktionärerna anvisad, plats innan start.

- 2 min innan start informerar starten om 

startproceduren.

- Starten annonserar att det är 1 min kvar till 

start, 30 sekunder kvar till start därefter 

startsignal.

- Spårbyte inte tillåtet innan första spårsläppet 

c:a 40 m efter start markerat med ruskor.

- Plogstart
Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)



VÄDERPROGNOS

Köldgräns Lilla Vildmannaloppet -15C



BANPREPARERING

- Banpreparering sker sen kväll 

lördag tidig morgon söndag.

- Banan öppnas kl.9:30

-





INFORMATION FRÅN SSF
Arrangörens 

logotyp



TACK FÖR ATT NI 
LYSSNAT. 

LYCKA TILL!

Arrangörens 

logotyp


