
                                                                

 

TÄRNA IK FJÄLLVINDEN HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL 
FJÄLLVINDENLOPPET  

4 FEBRUARI 2023 
TÄVLINGSPLATS: Vikmyra skidstadion, Tärnaby. 

FÖRSTA START: Klockan 11.00

DISTANS/TEKNIK: Intervallstart, fri stil samtliga klasser.

H/D 0-8: 500 m (ingen tidtagning) 
Öppen klass: 2,2 km (ingen tidtagning) 
H/D 9, H/D 10, 1,2 km 
H/D 11, H/D 12: 2,2 km 
H/D 13, H/D 14: 3 km 
H/D 15, H/D 16: 5 km 
H/D 17-18, H/D 19-20, H/D 21: 10 km 
Damer Motion 5 km, Herrar Motion 5 km

Klasser kan komma att slås ihop vid få anmälda. 

Distanserna kan komma att justeras beroende på snöläget. 

Eventuella protester lämnas in skriftligen till tävlingsledaren så fort som 
möjligt efter aktuell incident.

BANOR: Stommen för tävlingsspåren utgörs av de ordinarie elljusspåren. De yngsta 
(0-8 år) åker en platt bana på myren vid skidstadion, cirka 
500 meter. De som åker 10 kilometer åker 2 varv på 5-kilometersslingan, 
med varvning inne på stadion. 

ANMÄLAN: Anmälan görs via IdrottOnline, senast 1 februari 2023.   
Det går också att anmäla sig via e-post: info@fjallvinden.com  
Anmälan ska då innehålla: deltagarnamn, klubbnamn, klass, 
födelsenummer, adress, telefon och i förekommande fall 
tävlingslicensnummer. 

Anmälningsavgiften faktureras klubbvis i efterhand.

Anmälningsavgift per dag: 50 kr öppen klass, 100 kr H/D8-16, 150 kr  
H/D17 och äldre. 

NUMMERLAPPAR/CHIP Hämtas föreningsvis (av en av föreningen utsedd person)  i sekretariatet som 
öppnar 2 timmar innan första start. Ej återlämnad nummerlapp debiteras 
med 500 kr, samma sak för ej återlämnat tidtagningschip.
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VÄDER/TEMPERATUR: Dagarna före tävlingen bjuder på kallt väder med kall, torr (natur-)snö i 
spåren. Prognosen i mitten av veckan visar på en kall lördag, men varmare 
väder på söndagen. Är det för kallt för att köra tävlingen på lördagen är 
planen att flytta tävlingen till söndag 5 februari. Ambitionen är att fatta 
beslut om eventuell flytt av tävling senast i samband med lagledarmötet på 
fredag 3 februari. 

LAGLEDARMÖTE: Sker via Teams fredag 3 februari klockan 19. Länk till mötet: 
lagledarmöte. 

EFTERANMÄLAN: Efteranmälan tillåts i mån av plats fram till klockan 08.00 på tävlingsdagen. 
Efteranmälan mot extra avgift 100 kr/deltagare görs till Ida via sms eller 
telefonsamtal till  
+46 (0)70-237 15 21

RESULTATlLISTOR MM: Startlistor och resultatlistor på live.skidor.com 
Start- och resultatlistor läggs också upp i  evenemanget i tävlingskalendern 
på Idrott Online. Anslås även på anslagstavlor på skidstadion.  

TOA/DUSCH: I servicehuset på Vikmyra Skidstadion. Det finns 2 duschar i herrarnas 
omklädningsrum och 2 duschar i damernas. 

SERVERING/MAT: Försäljning av fika, enklare förtäring på plats. 

PARKERING: Finns i anslutning till Vikmyra skidstadion, följ anvisning på plats. 

TÄVLINGSREGLER: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller.

PRISER: Idrottspriser till alla i ungdomsklasser och öppen klass, nyttopriser till 
juniorer, seniorer och motionärer.

LOGI:  Se info på www.tarnabyalpint.se och www.hemavan.nu 

ÖVRIGT: För tävlingar som ställs in pga coronarestriktioner tas inga 
anmälningsavgifter ut. Vid inställd tävling av andra orsaker förbehåller sig 
arrangören att behålla 50% av anmälningsavgiften enligt SSFs regelverk.

UPPLYSNINGAR: Tärna IK Fjällvindens kansli +46 (0)954-101 09, info@fjalllvinden.com 
Tävlingsledare Samuel Ek: 070-356 94 82 
Tävlingssekreterare Ida Larsson: 070-237 15 21

OFFICIELL  
WEBBPLATS: www.fjallvinden.com, se information i menyn under rubriken 

Inbjudningar och på första sidan där nyheter publiceras. Vi lägger också ut 
viss information på Facebook, där heter klubbens sida  
Tärna IK Fjällvinden

Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i och besöker tävlingarna på egen risk. Vi fråntar oss all 
ersättningsskyldighet för skada som kan uppkomma under eller i samband med tävlingarna. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OWNlY2VjOGUtZWRhZS00MGVlLTg5MTAtZjNlNDUwNzA4Yjk4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%227d043d50-8cd7-4b0e-be8c-13b1464dba34%22,%22Oid%22:%22b33bffd8-d887-4d62-9d09-aef4e41ef1a5%22%7D
http://live.skidor.com
http://www.tarnabyalpint.se
http://www.hemavan.nu
mailto:info@fjalllvinden.com
http://www.fjallvinden.com
https://www.facebook.com/fjallvinden


                                                                

Tärna IK Fjällvinden hälsar alla aktiva, ledare och publik varmt välkomna till Tärnaby.


