Inbjudan till Åkulla Skimaraton och DM
langlopp (Halland) 2019

Söndagen den 17 februari 2019 kl. 10.00
42 km klassisk åkstil
Seedningsgrundande för Vasaloppet
Tävlingsplats

Åkulla 25 km öster om Varberg, väg 153 Varberg - Ullared

Anmälan

Senast söndagen 10 februari
Via Svenska Skidförbundets tävlingskalender (finns på er klubbs
hemsida) eller via blankett på vår hemsida.
Instruktion för anmälan finns på vår hemsida:
http://www.akulla.se/akulla_skimaraton/anmalan
För att tiden skall kunna användas som seedningsgrundande
till Vasaloppet måste Vasa ID anges i anmälan.
OBS! Antalet deltagare är begränsat till mellan 250 totalt för
Åkulla Skimaraton och Åkulla Tjej Skimaraton. Först till kvarn…
I och med anmälan har du som deltagare godkänt att vi
datorlagrar anmälningsinformation för att administrera tävlingen.

Seedning

Resultat från Åkulla Skimaraton och Vasaloppet föregående år är
seedningsgrundande för tävlingen. Bifoga resultat med anmälan.

Efteranmälan

I mån av plats, endast tävlingsdagen kl. 7.30 – 9.00.

Seedningstävling

De som deltar i seedningstävlingen tävlar i klassen Herrar eller
Damer.

DM-klasser

DM genomförs i klasserna D/H 21, 35, 45 och 55.
Vid få anmälda i DM-klasserna sker sammanslagning av
klasserna. DM-deltagare skall vara medlem i förening ansluten
till Hallands skidförbund.

Startavgift

350 kr, inbetalas på bankgiro 5089-7651 i samband med
anmälan.
Skall vara Åkulla Skidallians tillhanda senast 13 februari.
Efteranmälan 450 kr betalas i samband med anmälan.
Vid inställt lopp återbetalas halva avgiften.

Betalningsuppgifter vid betalning från utlandet:
Bankens BIC:
IBAN kontonummer:

SWEDSESS
SE41 8000 0838 8100 4100 3039

Nummerlappar

Utlämnas tävlingsdagen kl. 8.00 – 9.00. Kvitto på betald startavgift
skall kunna uppvisas. Nummerlappar återlämnas efter tävlingen.

Bansträckning

15 varv på 2,8 km rundslinga med konstsnö. Arrangören stöttar
med varvräkning.

Start

Gruppvis, 20 löpare i varje grupp, med en minuts mellanrum.
Första start kl. 10.00.

Resultat

Arrangören ansvara för tidtagning och presenterar resultatlistor så
fort som möjligt. Alla resultat presenteras på hemsidan. Åkare
som använder mer än 4 timmar (vid normalt väder) får ingen
sluttid.

Seedning

Resultaten skickas till Vasaloppen, som på måndag kväll har ett
seedningsmöte. Seedningstabell läggs ut under onsdagen
påföljande vecka, där ni kan se vad er tid räcker till för startled.

Prisutdelning

Prisutdelning sker vid målet ca 13.15.

Boende

Möjlighet till boende finns i Varberg, Apelvikens Camping.
Se www.Apelviken.se

Mat

Mat finns att köpa i Åkulla friluftsgård mellan 12.00 – 15.00.

Hemsida

På Åkulla Skidallians hemsida www.akulla.se kommer
deltagarnas namn att publiceras. Även bilder från tävlingen
kommer att publiceras på hemsidan. På hemsidan uppdateras
kontinuerligt info kring tävlingen se under rubriken
Tävlingar/Arrangemang.

Tävlingsledare

Jonny Andersson telefon 0763 368243,
E-mail: skimaraton@skidalliansen.se

Inbjudan till Åkulla Tjej Skimaraton
2019

Söndagen den 17 februari 2019 kl. 10.00
16,8 km klassisk åkstil
Seedningsgrundande för Tjejvasan
Tävlingsplats

Åkulla 25 km öster om Varberg, väg 153 Varberg - Ullared

Anmälan

Senast söndagen 10 februari
Via Svenska Skidförbundets tävlingskalender (finns på er klubbs
hemsida) eller via blankett på vår hemsida.
Instruktion för anmälan finns på vår hemsida:
http://www.akulla.se/akulla_skimaraton/anmalan
För att tiden skall kunna användas som seedningsgrundande
till Tjejvasan måste Vasa ID anges i anmälan.
OBS! Antalet deltagare är begränsat till 250 totalt för Åkulla
skimaraton och Åkulla Tjej Skimaraton. Först till kvarn…
I och med anmälan har du som deltagare godkänt att vi
datorlagrar anmälningsinformation för att administrera tävlingen.

Efteranmälan

I mån av plats, endast tävlingsdagen kl. 7.30 – 9.00.

Startavgift

300 kr, inbetalas på bankgiro 5089-7651 i samband med
anmälan.
Skall vara Åkulla Skidallians tillhanda senast 14 februari.
Efteranmälan 400 kr betalas i samband med anmälan.
Vid inställt lopp återbetalas halva avgiften.

Betalningsuppgifter vid betalning från utlandet:
Bankens BIC:
IBAN kontonummer:

SWEDSESS
SE41 8000 0838 8100 4100 3039

Nummerlappar

Utlämnas tävlingsdagen kl. 8.00 – 9.00. Kvitto på betald startavgift
skall kunna uppvisas. Nummerlappar återlämnas efter tävlingen.

Bansträckning

6 varv på 2,8 km rundslinga med konstsnö. Arrangören stöttar
med varvräkning.

Start

Gruppvis, 20 löpare i varje grupp, med en minuts mellanrum.
Första start kl. 10.00.

Resultat

Arrangören ansvara för tidtagning och presenterar resultatlistor så
fort som möjligt.

Seedning

Tjejvasan har fasta tabeller för seedning. Det är endast
tävlingsklass i startled 1 och 2. Men vi kommer även att seeda
tjejer till led 3 och 4, motion enl. följande:
Led 1
Led 2
Led 3
Led 4

4 min/km
4,5 min/km
5,5 min/km
6,0 min/km

Deltagare anmäler till Vasaloppet för seedning.
Prisutdelning

Prisutdelning sker vid målet ca 11.30.
Resultatlistor skickas till Vasaloppet för seedning.

Boende

Möjlighet till boende finns i Varberg, Apelvikens Camping.
Se www.Apelviken.se

Mat

Mat finns att köpa i Åkulla friluftsgård mellan 12.00 – 15.00.

Hemsida

På Åkulla Skidallians hemsida www.akulla.se kommer
deltagarnas namn att publiceras. Även bilder från tävlingen
kommer att publiceras på hemsidan. På hemsidan uppdateras
kontinuerligt info kring tävlingen se under rubriken
Tävlingar/Arrangemang.

Tävlingsledare

Jonny Andersson telefon 0763 368243,
E-mail: skimaraton@skidalliansen.se

