HÖGBO GIF inbjuder till

Ungdoms- SM 2021
11-14 Mars 2021
Vinterns skidhöjdpunkt för ungdomar 15-16 år i skidparadiset Högbo Ski Arena.
Tävlingar arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi genomför tävlingen
enligt de särskilda riktlinjer för tävling och publik som Svenska Skidförbundet anger.
Tävlingarna kommer arrangeras utifrån samma upplägg som det tidigare i vintras
arrangerats tävlingar för professionella längdskidåkare. Ingen publik och tydligt
avgränsad arena. Arenan är Skidstadion på Högbo Bruk. Med rådande läge i
samhället kan förutsättningarna för arrangemanget ändras med kort varsel.
Förutsättningar för att klara av att genomföra tävlingarna på ett så säkert sätt
som möjligt är att vi:
- Minimerar antalet medföljande ledare och närstående.
- Kommer ihåg och tänker på att hålla behörigt avstånd.
- Inte tillåter någon publik vid tävlingarna.
- Är helt friska när vi kommer till tävlingarna i Högbo.
Förutsättningarna gäller naturligtvis för alla inblandade, vi som arrangörer, ni
som deltagare i tävlingarna samt alla ledare och vallateam. Vi räknar med att
alla tar ett gemensamt ansvar och sköter detta på allra bästa sätt.
Tävlande, ledare och funktionärer medverkar respektive närvarar vid tävlingarna
på egen risk.

Högbo GIF Skidor
Högbo Ski Arena
https://www.usm2021.se/

Program:

Onsdag 10:e Mars Officiell Träning H/D 15
Torsdag 11:e Mars (Distans): H/D 15: 2 x 2500 m
Fredag 12:e Mars (Sprint) H/D 15: 1300 m
Fredag 12:e Mars Officiell Träning H/D 16 (efter avslutad tävling)
Lördag 13:e Mars (Dist) H/D 16: 2 x 3375 m
Söndag 14:e Mars (Sprint): H/D 16: 1300 m

Teknik:

Fri stil

Start:

Torsdag 11:e Mars (Distans) H/D 15 Första start kl.10:00
Fredag 12:e Mars (Sprint) H/D 15 Prolog start kl.09:30
Lördag 13:e Mars (Distans) H/D 16 Första start kl.10:00
Söndag 14:e Mars (Sprint): H/D 16 Prolog start kl.09:30

Tävlingsplats:

Högbo Ski Arena, Högbo Bruk, Vägvisning från väg 272 i Högbo,
6 km norr Sandviken. Parkering – skidstadion ca 500 m.

Anmälan:

Via SSF Tävlingskalender på Idrottonline, ordinarie anmälan senast
söndag 7:e Mars
Start och resultatlistor publiceras på hemsidan https://www.usm2021.se

Vallaplats:

Utomhus. Vi kommer kunna erbjuda utomhusplatser för vallning, varje
bokad klubb kommer erbjudas ett utrymme på ca. 5 x 5 meter. Kostnad
2500 kr/ plats Inkl el (240 V 10 A).
Anmälan evalena.makinen@gmail.com
Övriga frågor Lars Wallin 070-6080546

Lagledarmöte: Lagledarmöte hålls digitalt kl.19:00 dagen innan respektive tävlingsdag.
Länk till lagledarmötena publiceras i PM.
Sekretariat:

Se skyltning på plats.
Onsdag: 10/3
kl.17:00-20:00
Torsdag: 11/3
kl.08:00-15:00
Fredag: 12/3
kl.07:30-17:00
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Lördag 13/3
Söndag 14/3

kl.08:00-15:00
kl.07:30-17:00

Nummerlappar: Hämtas klubbvis i tävlingssekretariatet på tävlingsdagen. Ej återlämnad
nummerlapp debiteras deltagaren 500kr. Vid målgång skall tävlande
själv ta av sig nummerlappen och lämna den på anvisad plats i
målområdet.
Uppvärmning: Uppvärmning och skidtest kommer att kunna ske på anvisad plats på
arenan.
Kläder:

Åkarna ansvarar själva för överdragskläderna vid start/mål.

Parkering:

50 kr per bil, betalas på plats. SWISH

Publik:

Ingen publik tillåts.

Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande deltager på egen
risk
Kamratmåltid

Utgår

Logi:

Förslag på boende finns på: https://www.usm2021.se/boende/

Tävlingsledare: Eva-Lena Mäkinen Mäkinen evalena.makinen@gmail.com
Mobil: 070-230 10 13

Covid-19

Vi följer folkhälsomyndighetens (FMH) riktlinjer och Svenska
Skidförbudets rekommendationer. Information och riktlinjer kan ändras
med kort varsel. Vi uppmanar alla att strikt följa rekommendationerna
samt hålla er uppdaterade om gällande regler på hemsidan och senaste
PM. https://www.usm2021.se/covid-19-information/
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