
 
 

Söndag 4 februari 2018 
 

TÄVLINGS PM 
 
ARRANGÖR  Borås SK 
 
TÄVLINGSPLATS  Borås Skidstadion  
 
BANOR OCH SPÅR  
Varvlopp, varje varv 4,2 km. 
Bankartor finns på hemsidan boras.skimaraton.se  
 
START  
För att komma till start ska åkarna följa anvisningarna.  
Endast tävlande tillåts komma in till startområdet.  
Det finns totalt 5 startled. 
 
SEEDNING 
Inplacering i lämpligt led efter uppskattad förmåga: 
Led 1: Led för de med kapacitet att på Vasaloppet placera sig mellan 1 och 500. 

Led 2: Där vill vi ha åkare som har/kan placera sig mellan 501 och 1500. 

Led 3: Där har vi åkare som kan placera sig mellan 1501 och 4000. 

Led 4: Åkare med kapacitet att placera sig mellan 4001 och 7000. 

Led 5: Åkare som kan placera sig mellan 7001 och 15000 + Motion 

TÄVLINGSEXPEDITION  
På skidstadion. 
Öppettider:  
Söndag 4/2 07.30 - 18.00  
 
EFTERANMÄLAN 
Från fredag och fram till en timma före start i mån av plats 900 kr respektive 700 kr. 
Vid anmälan efter fredag 2/2 24:00 sker betalning med Swish eller kontant.  

 
NUMMERLAPPAR  
Hämtas personligen på Tävlingsexpeditionen 
Strykningar lämnas till Tävlingsexpeditionen 
 
CHIP  
Chip finns med i nummerlappspåsen. 
Ej återlämnat chip debiteras klubben/åkaren med 500 kr 
 
LAGLEDARMÖTE 



Lagledarmöte söndag den 4/2 kl.09.00 utanför Tävlingsexpeditionen  
 
START OCH RESULTATLISTOR  
Startlistor och resultatlistor på den officiella anslagstavlan utanför Tävlingsexpeditionen.  
Listor finns även på boras.skimaraton.se 
  
VALLASERVICE 
Hjälp med fästvalla erbjudes till ett pris av 150:- (burkvalla) alt. 200:- (klistervalla) 
Kom i god tid för att undvika stress. Möjlighet att förboka finns genom mail till boras.sk@spray.se 
före kl 20:00 lördag kväll. 
 
ÖVERDRAGSKLÄDER  
Var och en ansvarar för sina överdragskläder.  
 
PRISUTDELNING  
Söndag utanför Tävlingsexpeditionen ca 60 min efter målgång.  
Lottade priser hämtas efter målgång mot uppvisande av nummerlapp. 
Lottade priser anslås vid målet. 
 
SJUKVÅRD  
Finns vid målet. 
 
VÄDER OCH TEMPERATUR  
Presenteras på anslagstavla vid Tävlingsexpedition.  
 
OMKLÄDNING/DUSCH  
Ymergården, Borås Skidstadion 
 
PARKERING  
Vid Borås Skidstadion 
 
FÖRSÄLJNING/SERVERING  
Hamburgare, Mackor, Kaffe säljs utanför Tävlingsexpedition 
 
TÄVLINGSREGLER  
FIS tävlingsregler gäller.  
Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk  
 
HEMSIDA  
boras.skimaraton.se 
 
KONTAKTPERSONER  
Tävlingsledare: Håkan Axelsson 0707-559812 
 
 
 

Borås SK hälsar alla  
aktiva, ledare, publik och media 

varmt välkomna till Borås 

 

mailto:boras.sk@spray.se


 


