
 

 

Vårbyfläkten 2022 
 

DM i stafett för Ångermanland – på VWU-cup banor 

Lördagen den 26 februari 

Vårby IK hälsar varmt välkommen till Vårbyfläkten 2022! 

 

TÄVLINGSPLATS  Vårby IK:s skidstadion 

PARKERING    Vid Vårbystugan, parkeringsvärdar visar plats.  Avgift 20:- (swish).  

FÖRSTA START   Kl. 13:30, klassisk stil. 

Startlista publiceras fredag 25 februari på hemsidan 

https://idrottonline.se/VarbyIK-Skidor/ 

 

LAGLEDARMÖTE Fredag den 25 februari kl 19:00 via Teams, se länk på hemsidan.  

 

TÄVLINGSKLASSER   H/D 0-6   500 m   

H/D 7-8   2 x 2 x 800 m    

H/D 9-10            2 x 2 x 1000 m  

H/D 11–12   2 x 2 x 1400 m  DM 

H/D 13-14      2 x 2 x 1400 m  DM 

H/D 15-16                    2 x 2 x 2000 m  DM  

H/D 17/20  2 x 2 x 2000 m  DM 

H/D 21   2 x 2 x 2000 m  DM 

Öppen klass  2 x 2 x 2000 m    

Parasportklass. För anmälan kontakta Anna Mannelqvist 070-661 51 92. 

Mixning av herrar och damer tävlar i herrar. 

Mixning mellan klubbar är med i tävlingen men ej i DM.  

I öppen klass får mixning ske mellan Damer och Herrar och mellan 

klubbar. 

https://idrottonline.se/VarbyIK-Skidor/


Två deltagare i varje lag där åkare 1 åker sträcka 1 + 3 och åkare två 

sträcka 2 + 4. 

 

ANMÄLAN  Anmälan görs av klubbadministratören SSF TA:s funktion ”Laganmälan” senast 

23 februari. 

LAGUPPSTÄLLNING  Laguppställning med namn på åkarna skall finnas med vid anmälan. Sträck och 

namnbyte kan lämnas till sekretariatet på plats fram till lördag kl 10:00 den 26 

februari.  

EFTERANMÄLAN  OBS! Ingen efteranmälan.  

ANMÄLNINGSAVGIFT  Ungdomslag 240 kr, jun-, senior-, motionslag 280 kr.  

Anmälningsavgiften faktureras klubbar i efterhand. 

   Vid inställd tävlingen faktureras 50% av anmälningsavgiften. 

 

NR-LAPPAR   Avhämtas föreningsvis på tävlingsexpeditionen tidigast kl 12.00. 

Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr. 

 

PRISER  Priser till alla. Prisutdelning ca 10 min efter målgång för respektive klass. Upprop 

efter startlista, gemensamt hurrande och DM-plakett till 1:an, 2:an respektive 

3:an from 11-12 år. 

 

SERVERING   Försäljning utomhus av hamburgare, korv, kaffe, semlor och annat fikabröd. 

 

OMKLÄDNINGSRUM  Möjlighet till ombyte i omklädningsrum finns men vi undviker dusch för att korta 

tiden för samlingar. Toaletter finns att nyttja. 

 

TEMPERATUR   Aktuell temperatur på www.temperatur.nu/varby.html. Köldgräns -15°C 

Beslut om ev. inställd tävling presenteras på vår hemsida senast tävlingsdagen 

09:00. 

 

ÖVRIGT Svenska Skidförbundets tävlingsbestämmelser gäller. Tävlande, funktionärer och 

publik deltar på egen risk. 

 

INFO   Läs även på www.idrottonline.se/ornskoldsvik/varbyik-skidor. 

Där kommer även startlistor och resultat att presenteras. 

 

UPPLYSNINGAR  Tävlingsledare Lars Gustafsson, 076 - 119 70 20. 

 

Vårby hälsar alla hjärtligt välkomna till Vårbyfläkten 2022! 
 

http://www.temperatur.nu/varby.html

