
INBJUDAN TILL Kirunaspelshelgen/DM 14-16 april 2023

Matojärvi IP i Kiruna

Program
Fredag 14 april 3-mannastafett DM-status fr.o.m. F/P 11

Lördag 15 april distanslopp med intervallstart, DM-status fr.o.m. F/P 11

Söndag 16 april sprinttävling med prolog och finaler

Fristil samtliga dagar

Klasser
Fredag

F/P 9  - D/H 21 Aktuell distans publiceras i PM närmare tävlingsdatum.

Lördag

F/P 0-8 - D/H 21 samt en öppen motionsklass.

Söndag

F/P 0-8 Endast prolog (ej tidtagning)

F/P 9 - D/H 21 Prolog samt finaler för samtliga.

BD-cup
Tävlingen ger poäng i BD-cup för åkare i klubb ansluten till Norrbottens skidförbund.

Anmälan
Via IdrottOnline senast tisdag 11 april. Efteranmälan i mån av plats kan göras fram till en timme

före första start mot 50% högre avgift. Utländska deltagare anmäler sig via länk:

https://ta.skidor.com/Register.aspx?EventID=13745&orgid=2066

Anmälan av stafettlag görs via SSF TA senast tisdag 11 april. Namn på lagets åkare inplacerade på

respektive sträcka sker även detta i SSF TA av din klubbs SSF TA-administratör. Utländska lag

anmäler deltagare och ordning på mejl skidor@ifkkiruna.se.

https://ta.skidor.com/Register.aspx?EventID=13745&orgid=2066
mailto:skidor@ifkkiruna.se


Anmälningsavgifter
Individuell ungdom 100 kr. Juniorer 120 kr. Seniorer 150 kr. Anmälningsavgiften faktureras de

svenska klubbarna i efterhand.

Utländska deltagare uppmanas göra en samlad klubbetalning, och betalar enligt nedan, senast 11

april,  IBAN: SE72 8000 0826 4406 3167 8828  BIC: SWEDSESS.

Vid inställd tävling återbetalas 50% av anmälningsavgiften.

Startlista
Startlista publiceras på hemsidan https://www.ifkkiruna.se/ samt anslås på tävlingsplatsen.

Resultatlista
Publiceras endast på hemsidan https://www.ifkkiruna.se/

Prisutdelning
Lördag: Preliminärt 16:00 på Kiruna stadshus Kristallen för både fredagens och lördagens tävlingar.

Priser till samtliga.

Söndag: I anslutning till tävlingsplatsen. Priser till samtliga deltagare i ungdomsklasserna. Pris till

de tre främsta i D/H 17-20 samt D/H 21.

Nummerlappar
Utlämnas föreningsvis från tävlingsexpeditionen med start två timmar innan första start.

Lagledarmöte
Kort genomgång en timme före start respektive dag inne i fiket.

Tävlingsregler
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande, funktionärer samt åskådare deltar på egen

risk. Detta är ett publikt arrangemang och fotografering för sociala medier kan komma att ske.

Banor
Information om aktuella banor på hemsidan https://www.ifkkiruna.se/.

Servering
Försäljning av fika, varmkorv och hamburgare finns på tävlingsplatsen.

Omklädning
Omklädning med dusch i isladan på tävlingsplatsen.

https://www.ifkkiruna.se/
https://www.ifkkiruna.se/
https://www.ifkkiruna.se/


Kontaktpersoner
AnnaKarin Niva IFK Kiruna 070 - 525 95 51 skidor@ifkkiruna.se

Henrik Johansson Jukkasjärvi IF 070 - 046 00 91

Övrig tävlingsinformation
● Klassen F/P 0-8 har ett klassiskt spår preparerat utefter sin bana båda dagarna.

● Första start på fredag är 14:00.

● Vi förbehåller oss rätten att slå ihop klasser vid för få deltagare.

IFK Kiruna och Jukkasjärvi IF
hälsar er välkomna till säsongsavslutning i Kiruna!

mailto:skidor@ifkkiruna.se

