INBJUDAN
DM Individuell start
Söndagen den 31 januari 2021
Vi är mycket glada att trots omständigheterna kring pandemin kunna bjuda in till en tävlingsdag inom
ramarna för de regler som kommer att råda enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
DM individuellt i Stockholms Skidförbund arrangeras därför i år utan publik och är inte en offentlig
tillställning och är endast öppen för åkare inom distriktet.
Vi vill också betona vikten för deltagare att läsa nyheter och PM noga då förutsättningar kan ändras
med kort varsel både utifrån vilka åldersklasser som får deltaga till att tävlingen ställs in.
Vi kommer tyvärr enbart erbjuda DM individuellt för åldersgrupperna H/D 9 år t.o.m H/D 16 år.
Tävlingsplats: Saltsjöbadens konstsnöspår, Saltsjöbadens Golfbana: kartor.eniro.se/m/Yu6Xz
OBS! Banan är ca 1 km, varför sträckorna har justerats. Om vi får till en längre bana till tävlingen kan
sträckor och antal varv komma att justeras igen.
Teknik: Fri teknik
Start: mellan 08:00 och 09:30, varje klubb kommer att få en startslot och inom sloten är det fri start
individuellt, ca 60 sekunder mellan varje tävlande, enligt Söderskidan-modell
Arrangör: Nacka Värmdö Skidklubb och Saltsjöbadens IF på uppdrag av Stockholms Skidförbund
Klasser:
•
•
•
•

H/D 9-10 (ej DM-klass), ca 1 km
H/D 11-12 ca 2 km
H/D 13-14 ca 4 km
H/D 15-16 ca 6 km

Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser för att DM-status skall uppfyllas. Minst tre åkare
i varje klass. Arrangörerna förbehåller sig rätten att justera banlängd beroende på snöförhållanden.
Anmälan: via SSF TA senast onsdag 27/1-2021. OBS! – INGA EFTERANMÄLNINGAR PÅ PLATS.
Anmälningsavgiften faktureras klubben i efterhand. OBS! Arrangören vill ha uppgift om en ansvarig
ledare på plats per klubb med namn och mobilnummer till erik@nvskidor.se för snabb
kommunikation via WhatsApp. Vänligen ladda ned den appen.

Nummerlappar: Hämtas utomhus av respektive åkare på väg till sin individuella start. Ej återlämnad
nummerlapp debiteras med 300 kr.
Tidtagning: Resultat anslås på live.skidor.com och på SSF TA
Omklädning: På grund av rådande pandemi erbjuder vi inga dusch- och ombytesmöjligheter.
Parkering: P-platser finns i anslutning till tävlingsplatsen. Följ P-vakternas instruktioner.
Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets regler. Allt deltagande sker på egen risk.
Tävlingsledare: Erika Skogsjö 070-311 68 40 och Erik Björelind, 070-345 48 90
Jury: Eva Nystedt, Erika Skogsjö och Erik Björelind

Covid-19:
DM individuellt, arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi genomför tävlingen enligt
”Svenska skidförbundets riktlinjer och råd för tävlingar” vilket innebär:
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Det kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför kan ny
information komma med kort varsel och att det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt
uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen.
För snabb informationsspridning kommer vi att använda: www.facebook.com/nvskidor samt
WhatsApp till klubbledare
Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt ansvar att följande
allmänna rekommendationer från FHM
o Stanna hemma om du har symtom på Covid-19.
o Håll avstånd till andra, minst en stavlängd åt varje håll
o 8 personersregeln
o Håll en god handhygien.
o Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
Vi uppmanar föreningar att minimera antalet medföljande på tävling, max en medföljande
per åkare
Vi kommer inte att erbjuda mat-/dryckesförsäljning
Gemensamma omklädningsrum för omklädning/dusch kommer inte att erbjudas
Endast tävlande som har startat och funktionärer kommer att få befinna sig på banan och
tävlingsområdet. Det finns således ej möjlighet att värma upp eller testa skidor på
tävlingsbanan
Kom så nära start startsloten som möjligt – Tävla – Åk hem!
Priser kommer att skickas till respektive klubb

Välkomna till en härlig skiddag på Saltsjöbadens Konstsnöspår önskar Nacka Värmdö SK och
Saltsjöbadens IF!
Mer information kring våra arrangemang, se www.facebook.com/nvskidor

