
 

 

Inbjudan till Hudikrännet och Hälsingland DM  
Lördagen den 29:e januari 2022 
Det är två tävlingar i en: öppen distriktstävling för ungdomar, juniorer och seniorer samt 
distriktsmästerskap Hälsingland för ungdomar och  juniorer.   
 

Med anledning av det rådande läget kan tävlingen komma att ställas in med kort varsel. En 
förutsättning för att kunna genomföra tävlingen på ett så säkert sätt som möjligt är att: 

 Vi minimerar antalet medföljande ledare och föräldrar 

 Vi endast kommer till tävlingen om vi är helt friska 

 Tänker på att hålla avstånd. 

 Endast funktionärer och tävlande (samt ev. ledare för de yngsta) befinner sig i start- och 
målområdet. 
 

Tävlingstyp: Öppen distriktstävling för ungdomar, juniorer och seniorer. 
 

Tävlingsplats: Hudiksvalls Skidstadion 
 

Tävlingsarena: Arenan kommer vara tydligt avgränsad och uppdelad i zoner där endast 
tävlande och funktionärer tillåts att vistas 

 

Teknik: Klassisk stil  
 

Första start: 11.00   
 

Tävlingsform: Intervallstart i klassisk stil 

 

Klasser/distanser:  H/D 0-6   0,4 km 
H/D 7-8   0,4 km  
H/D 9       1,5 km  
H/D 10     1,5 km 
H/D 11     3 km 
H/D 12     3 km 

 H/D 13     3 km 
H/D 14     3 km  
H/D 15     5 km  
H/D 16     5 km 
H/D 17-20 10 km 
H/D 21    10 km 
Banor och distanser är preliminära och bestäms utifrån snötillgång. 
 

Nummerlappar:   Hämtas klubbvis utanför sekretariatet från  1 timme före första start 

Upplysningar: Starttider och annan information finns på www.hudiksvallsif.nu 

 



 

 

 
 

Lagledarmöte:  Kommer ske digitalt på denna länk fredag 28 februari kl. 19:00 
 https://meet.google.com/uwp-szav-ohj 

 
Banbesiktning:  Vi har ambitionen att banan ska vara öppen under hela tävlingen. Tävlande har 

dock företräde och åkare som besiktigar banan måste ge tävlande fri passage. 
Vid begränsad snötillgång kan banan komma att vara stängd under tävling. 
Beslut om huruvida banan kan vara öppen tas på lagledarmöte. 
 

Parkering:  I anslutning till skidstadion 
 

Dusch: Ingen dusch pga. rådande Coronarstriktioner. Ta med eget ombyte.  
 

Toalett:  Två toaletter finns i klubbstugan. Eventuell kö till toaletter utanför 
klubbstugan: dvs en ut innan nästa in.  
 

Försäljning: Försäljning av lättare fika finns att tillgå.   
 
Prisutdelning: Deltagare hämtar sitt eget pris på prisbord utanför klubbstugan efter att 

klassen avslutats. 
 

Resultat: Endast digitalt. Länk till liveresultat presenteras på hemsidan senast 10 
minuter före första start. Slutgiltiga resultat i Tävlingskalendern SSF-TA. 
 

Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande och besökare deltar på 
egen risk. 
 

Anmälan:  Via "Idrott Online/Tävlingskalender" senast 26/1-2022 
  
Efteranmälan: Ingen efteranmälan 

 
Anmälningsavgift: Anmälningsavgift: 60 SEK för ålder 0-8, 140 SEK för övriga klasser.    

Avgifterna faktureras respektive klubb i efterhand 
 
Inställd tävling:            Vid beslut om inställd tävling debiteras 25 % av anmälningsavgiften
   
Tävlingsledning:          Tävlingsledare:  David Däldehög 070-285 01 00 
   david.daldehog@gmail.com 
     
               Tidtagning/kansli Mattias Jonsson 070-574 85 59 
   mattias.jonsson.111@gmail.com 
 

Anmälda förutsätts lämna sitt samtycke till att vara med i start- och resultatlista samt bilder på HIFs 
hemsida och sociala medier om inget annat anges i samband med anmälan. 

 
Välkomna till Hudiksvall! 


