
 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan 
 

Söndag den 22 Januari  2023:  

längdskidtävling i klassisk stil. 

Tävlingen är DM för Västerbotten skiddistrikt, 

HD11 – HD21 endast tävlande för klubb i Västerbotten  

deltar i distriktsmästerskapet. 

Den som tävlar både i JärvsjöRennet och I Tages Spår 

deltar i ett lotteri av nyttopriser skänkta av 

OKQ8, Sportringen 

VILHELMINA SKIDSTADION, VILHELMINA 

FÖRSTA START KL 11.00 

Sponsorer: 

 
  

 

 

 

 

 

 



KLASSER  DISTANS   TEKNIK  AVGIFT 

Knattemix 0-6  0,5 km  K  100:- 

HD 7 – 8  1 km   K  100:- 

HD 9 – 10  1,5 km   K  120:- 

HD 11 – 12  2,9 km   K 120:- 

HD 13 – 14  2,9 km   K 120:- 

HD 15 – 16  5,8 km (2*2,9 ) K 120:- 

D 17 – 20  8,7 km(3*2,9)  K 120:- 

H 17 – 20  11,6 km  (4*2,9) K 120:- 

D 21  8,7 km (3*2,9)  K  120:- 

H 21  11,6 km (4*2,9) K  120 :- 

D Motion  8,7 km (3*2,9) K 120 :- 

H Motion  8,7 km  (3*2,9) K  120:- 

 

Plats: Vilhelmina Skidstadion  

Parkering efter gatan vid skidstadion, se till så att det finns utrymme för 

övrig trafik att passera. 

Anmälan Skall ske via ”ta.skidor.com”, sista anmälan 19/1 – 2023 

Anmälningsavgiften faktureras klubbvis i efterhand. 

Lämna faktureringsadress vid hämtande av nummerlapp 

eller till ulf.martensson@vilhelmina.ac . 

Vid inställd tävling pga kyla faktureras 50% av anmälningsavgiften 

Sekretariatet öppet från kl. 09.00.  

Efteranmälan t.o.m kl. 20.00 den 21/1-2023  

till ulf.martensson@vilhelmina.ac eller 0702640111 

mot förhöjd avgift, ordinarie startavgift + 50 kr. 

Startlistor: Publiceras på www.vilhelminaidrottsklubb.com samt anslås på 

anslagstavlan på  stadion . 

Nummerlappar: Hämtas klubbvis i tävlingssekretariatet senast 30 minuter före första 

start. Ej återlämnade nummerlappar debiteras med 500 kr. 

Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets. Tävlande, ledare, funktionärer och publik 

deltar och närvarar på egen risk. 

 

mailto:ulf.martensson@vilhelmina.ac
mailto:ulf.martensson@vilhelmina.ac


Uppvärmning och skidtest:   Kan ske i tävlingspåren, dock i åkriktningen samt att man visar hänsyn  

till andra tävlande. 

 

Temperaturgräns: -15⁰ C även  för juniorer och seniorer.  

Info om köldjour fås av ulf mårtensson, 0702640111 från 06 00 lördag. 

Vilhelmina IK Skidor 

finns en länk till en väderstation på skidstadion 

Lagledarmöte: Digitalt via länk Lördag 21/1  kl. 20.00, 

https://meet.google.com/nym-bimd-bhi 

    

Prisutdelning:  Pokal till alla i knattemix och HD7-8, samt placering 1-3  

  i övriga klasser, hederspriser till samtliga i ungdomsklasserna. 
Tävlar man i både lördagens Järvsjörennet och I Tages Spår 
på söndagen är man med I utlottning av en eldriven båtmotor 
och andra nyttopriser, närvaroplikt för att delta i utlottningen. 
Prisutdelning efter alla klasser är avslutade på Vilhelmina Arena. 
 
 
 

Omklädning/ WC: WC finns på skidstadion. 
Dusch och omklädning kan göras på Vilhelmina Arena. 
Begränsade möjligheter till omklädning och dusch finns på stadion 
Kod för att ta sig in i sporthallen kommer att anges  
på anslagstavla i skidstuga. 
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Boende  Hotell Wilhelmina   Lundqvist Stugmotell 

 
Lämliga boenden hittar ni via dessa länkar. Kontakta dom för prisuppgift 
för helgen med Järvsjörennet och I Tages Spår. 

 
Mat:  Enklare servering finns på skidstadion 

 
 
 
I Tages Spår  2023 arrangeras samma helg som Järvsjörennet i Järvsjöby.  
Det är två separata tävlingar men de som deltar i båda tävlingarna kommer att ingå i 
utlottningen av finare priser från OKQ8 och Sportringen. 

 

 

  

. 

 

Varmt Välkomna! 

http://www.hotellwilhelmina.se/
http://www.lundqviststugmotell.se/

