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Decemberloppet 

Söndag 4/12 

IFK Umeå Skidor har nöjet att bjuda in till tredje upplagan av Decemberloppet  

 

Datum Söndag 4 december 2022 
 

Tävlingsplats   Nydala Konstsnöspår, Tävlingsbanan öppnar kl.9.30 
Tävlingen genomförs på sparad snö.  
 

Första start Kl. 11.00 
 

Startlistor Publiceras på lördag innan lagledarmötet lördag 3/12 kl 20.00 på 
följande länk: 
https://ext.nytatime.se/race/?race=jDZrskaK7kv9gTvs5&startlist=1 
 

Resultat Inga resultat anslås på plats. Liveresultat kan ses på följande länk: 
https://ext.nytatime.se/race/?race=jDZrskaK7kv9gTvs5 
 

Tävlingsklasser Decemberloppet söndag 4/12 

Klasser  Distans Teknik Tidtagning 

HD8  1 km Klassiskt Nej 

HD9, HD10  2,1 km Klassiskt Ja 

HD11, HD12, HD13  4,2 km Klassiskt Ja 

HD14, HD15, HD16  6,3 km Klassiskt Ja 

HD17-18, HD19-20, HD 21 8,4km Klassiskt Ja 

Öppen 1 2,1 km Klassiskt Ja 

Öppen 2 4,2 km Klassiskt Ja 
 

 
 
 
Lagledarmöte 

 
 
 
Kommer att ske digitalt lördag 3 december via Teams kl 20.00, länk 

enligt följande: Klicka här för att ansluta till mötet 

 
 

Parkering På anvisade parkeringsplatser, ingen kostnad. 
 

Nummerlappar Nummerlappar hämtas föreningsvis från kl. 9.30 i Vitan. 
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr. 
 

Prisutdelning Prisutdelning sker utomhus HD8 i anslutning till målgång därefter i tre 
block, HD9-HD13, HD14- HD16 samt HD17-18 – HD21, i nära 
anslutning till sista målgång för den grupp som startar sist i varje 
block. Alla deltagare får ett pris. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fext.nytatime.se%2Frace%2F%3Frace%3DjDZrskaK7kv9gTvs5%26startlist%3D1&data=05%7C01%7C%7Cfe7cc9999e0b45b1f6f808dad3757aeb%7C5a4ba6f9f5314f329467398f19e69de4%7C0%7C0%7C638054798765520222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FNvN08OXAp56%2FyjkMwx2kf%2FbRAywL%2FJHxv%2FOiIputKI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fext.nytatime.se%2Frace%2F%3Frace%3DjDZrskaK7kv9gTvs5&data=05%7C01%7C%7Cfe7cc9999e0b45b1f6f808dad3757aeb%7C5a4ba6f9f5314f329467398f19e69de4%7C0%7C0%7C638054798765520222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3qO0H1uhUASKk3JBq79pWWU%2BoJ%2FJqw%2Bn9o1FfpHUCQw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MjQ2OWQ3NmMtNmI5OC00ZDEwLTg5YWEtYWFlOWJmYjM4MzJl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a4a49d07-85b8-4d07-99e9-a01b6318ceef%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a08b16a4-3d7d-48b1-b352-098be5a20de7%2522%257d&data=05%7C01%7C%7C56bf363ebdba4f5785e108dad24bb7ac%7C5a4ba6f9f5314f329467398f19e69de4%7C0%7C0%7C638053520049919491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=erSkXzUrKWvpexOYSG3KCdewIUvu3PlXwUDoYfIRoD8%3D&reserved=0


 
 

Uppvärmning 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. 
 

Anmälan I och med deltagande godkänner du att namn publiceras på internet i 
start- och resultatlistor. 
 

Anmälningsavgift Vid inställd tävling pga. kyla faktureras 50 % av anmälningsavgiften. 
Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. 
 

Ombyte/Dusch Det finns möjlighet till ombyte eller dusch i Vitan. 
 

Servering Vi kommer erbjuda försäljning hamburgare och dryck samt bjuder alla 
tävlande på glögg och lussebullar. 
 

Upplysningar Tävlingsledare Anna Nilsskog, 070-264 01 60 
Biträdande tävlingsledare Mattias Abrahamsson, 070-656 11 60 
 

Temperatur Beslut om eventuellt inställd tävling presenteras på hemsidan senast kl 
7.30 tävlingsdagen. https://www.ifkumea.com/start/?ID=163113 
Köldgräns -15 C 
 
Länk till väderstation i Umeå som brukar ha samma temperatur som 
på Nydala http://130.239.117.8/tfe-vader/ 
 
 

Tävlingsregler Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. 
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i, resp. besöker 
tävlingen på egen risk. 
 
 

Tävlingsjury Mattias Abrahamsson, Anna Nilsskog, Stefan Sehlstedt samt en person 
från lagledarmötet.  
Ev. protest skall inlämnas skriftlig till tävlingsledaren senast 15 min 
efter målgång. 800kr ska medfölja protesten som återfås om protesten 
godkänns. 
 
 

    

Välkomna till Decemberloppet önskar IFK Umeå Skidor 

https://www.ifkumea.com/start/?ID=163113
http://130.239.117.8/tfe-vader/

