
Inbjudan till Fristilstävling 
lördag 28 januari 2023 

Sätra IF bjuder in till tävling i Klackberg Norberg pga för lite snö på hemmabanan. Vi hoppas 

många vill komma och njuta av en härlig tävling. 

Tävlingsplats: Klackberg, Norberg 

Teknik: Fristil, individuell start (ett klassiskt spår kommer finnas) 

Start: Första start kl 11.00, de äldsta klasserna börjar 

Lagledarmöte: Preliminärt kl 10.30 på plats, en från varje klubb deltar. 

Bansträckning: Samma som Medaljjakten. Obs Viktigt att visa hänsyn och vara vaksam vid möte/varvning mer info 

på lagledarmötet. 

 

Klasser och distans: 

H/D 0-6 (födda    -2017   ca 500m (ingen placering) 

H/D 7-8 (födda 2016-2015)   ca 800m (ingen placering) 

H/D 9 (födda 2014)    ca 1400m 

H/D 10 (födda 2013)    ca 1400m 

H/D 11 (födda 2012)    ca 1400m 

H/D 12 (födda 2011)    ca 2000m 

H/D 13-14 (födda 2010-2009)   ca 2000m 

H/D 15-16 (födda 2008-2007)   ca 4000m 

H/D 17- (födda 2006-   )   ca 4000m 

 

Anmälan: Via mail gärna till satraidrottsforening@gmail.com, klubbvis om möjligt, innehållande: Namn, födelseår, 

klubb och telefonnummer. Förlängd anmälningstid t o m torsdag 26 januari kl 20,00. Med anmälan har du godkänt att 

namn och ev bild kan publiceras på internet. Efteranmälan: I mån av plats fram till start förhöjd anmälningsavgift 

med +50kr 

Anmälningsavgift: HD0-8 75kr/deltagare, HD9- 100kr/deltagare. Faktureras i efterhand till respektive klubb.  

Nummerlappar: Nummerlapp hämtas klubbvis på plats från kl 10.30. Lämnas åter direkt vid målgång. Ej inlämnad 

nummerlapp debiteras med 500kr 

Resultat: Anslås på plats och läggs sedan upp på Sätra IFs hemsida/facebooksida. 

Priser: Till alla deltagande. Mer info om prisutdelning på plats. 

Regler: SSF:s regler gäller. Tävlande, ledare, funktionärer och åskådare deltar/närvarar på egen risk.  

För att få delta måste man vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Skidförbundet.  

Köldgräns - 15 °C (Ring tävlingsledaren vid osäkerhet). 

Övrigt: Tävlingen kan komma att räknas som den första tävlingen i Västmanlands cup 2023 om Västmanland får ihop 

tillräckligt många tävlingar för en cup i år. 

Enklare kiosk och försäljning av grillade hamburgare kommer finnas. 

Frågor besvaras gärna via mail satraidrottsforening@gmail.com eller genom att kontakta Tävlingsledare: Johan 

Lööv, 070-6734325 

 

Varmt välkomna, hoppas vi ses!  

Stort tack till Norberg SK som lånar ut Klackberg till oss denna dag 
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