Se nästa sida för ungdomstävlingen Kalvrajden!
Plats / Tid

Ormbergsstadion i Luleå – Söndag 28 januari 2018
Start 21/42 km kl 11:00. 10 km kl 11:10

Teknik

Klassisk
Stilkontrollanter efter banan

Klasser och sträckor

42 km, Damer och Herrar, Seedningsgrundande Vasaloppet
21 km, Damer och Herrar, Seedningsgrundande Tjejvasan
10 km, Motion
Svenska skidförbundets regler för tävling tillämpas. Köldgräns -17 grader.
Se renrajden.se för aktuell temperatur på stadion

Regler
Bana / Vätska

Tävlingsbanan består av en 10.5 km bana med varvning
(42 km = 4 varv, 21 km = 2 varv). Vätska var 5:e km.

Anmälan

Via skidförbundets tävlingskalender (SSF TA). Länk via renrajden.se eller från
din klubbs sida.
Ordinarie anmälan senast 25 jan 2018, därefter efteranmälan.
21 km/42 km 300 kr, motion 10 km 150 kr.
Inbetalas på plats via swish eller kontant. Ej start faktureras klubb.
I anmälningsavgiften ingår varm soppa efter målgång.
21 km/42 km 450 kr, motion 10 km 150 kr.
Kontant eller Swish, som sker mellan 8-11 tävlingsdagen.

Anmälningsavgift

Efteranmälan
Priser

Parkering

Priser i form av resecheckar till de tre snabbaste åkarna i 42 km och snabbaste
i 21 km direkt efter målgång. Utlottningspriser på startnummer.
Spurtpriser i samarbete med Vauhti.
Begränsat med parkeringsplatser. Försök att samåka och kom i tid!

Nummerlappar

Hämtas ut lördag kl 18-19 eller tävlingsdagen från kl 8 på Ormbergsstadion.

Seedning / Startled

Samtliga föranmälda åkare kommer att seedas automatiskt via vår
samarbetspartner skidresultat.se

Ombyte / Dusch

Se anvisningar på ormbergsstadion

Upplysningar /
Övrigt

Tävlande, ledare och åskådare medverkar och besöker tävlingen på egen risk.
Försäljning på stadion.
Vallningsservice erbjuds av Pakkala sport och förbokas senast 25 jan.
Mer info, banskisser, PM med mera på renrajden.se

Varmt välkomna till Ormberget!

Plats / Tid

Ormbergsstadion i Luleå – Söndag 28 januari 2018
Masstart kl 10:00 och 10:05

Teknik

Klassisk

Klasser och sträckor

HD9-12, masstart kl 10:00, 5 km
HD13-16, masstart kl 10:05, 7 km

Regler

Svenska skidförbundets regler för tävling tillämpas. Köldgräns -15 grader.
Se renrajden.se för aktuell temperatur på stadion

Bana

Anmälan

Se banskisser på hemsida.
7 km: Första delen går efter kanterna på elitspåren. Svänger sedan in efter
motionsspåren ner mot sinksundet. Banan avslutas efter elitspåren och
målgång i stadion.
5 km: Drar direkt mot motionsslingan (gula) och avslutas efter elitspåren och
målgång i stadion.
Via skidförbundets tävlingskalender (SSF TA) under tävlingen Renrajden

Anmälningsavgift

80 kr. Faktureras i efterhand till klubbarna.

Priser

Medalj/Pokaler till tre snabbaste. Priser från prisbord till samtliga

Parkering

Begränsat med parkeringsplatser. Försök att samåka och kom i tid!

Nummerlappar

Hämtas ut klubbvis under tävlingsdagen från kl 8 på Ormbergsstadion.

Ombyte / Dusch

Se anvisningar på ormbergsstadion

Upplysningar /
Övrigt

Tävlande, ledare och åskådare medverkar och besöker tävlingen på egen risk.
Försäljning på stadion.
Vallatips av Vauhti kommer på hemsidan lördag em.
Löpande info på renrajden.se

