
 
 

 

HÖGBO GIF VÄLKOMNAR TILL  

UNGDOMS SM 2023 

27-29 JANUARI  

   

TÄVLINGSPLATS:           Högbo Ski Arena skidstadion, Sandviken 

DISTANS/TEKNIK:           Fredag 27 januari Distans F 

H/D 15 2x 2500 m  

H/D 16 2x 3750 m  

Lördag 28 januari Sprint F 

HD 15 prolog, finaler 1200 m  

HD 16 Prolog, finaler 1200 m 

Söndag 29 januari Stafett F 

D 15-16      3 + 2,5 + 3 km  

H 15- 16     3 + 2,5 + 3 km  

Mixstafett  3 + 2,5 + 3 km  

 

ANMÄLAN:           Anmälan görs via SSF TA tävlingskalender senast 24 januari. 

Anmälan av stafettlag görs av din klubbs administratör i SSF TA 

senast 24 januari. 

Namn på åkare inplacerade på resp sträcka skall ske senast lördag 28 

januari kl 20.00 av din klubbs administratör i SSF TA. 

Betalning i samband med anmälan till BG 5407-9207 senast 25 jan. 

Märk inbetalning med klubb och namn. 



 
 

Anmälan är giltig först när betalning mottagits. Medtag bg/pg-

utdrag/kvitto som kan visas upp vid uthämtning av nummerlappar. 

Inga nummerlappar lämnas ut innan betalning av anmälningsavgift är 

arrangören tillhanda.  

Anmälningsavgift 250kr/deltagare för respektive individuell 

tävlingsdag. 

Anmälningsavgift stafett 450kr/lag 

 

VALLNING:  Vallabodar och ytor med ström finns att tillgå i närheten av 

skidstadion. 

För bokning se formulär på hemsidan 

   

VALLASERVICE: Hjälp med vallning? Vi och svenska skidförbundet tycker det är 

viktigt med samma förutsättningar för alla och vill erbjuda de mindre 

föreningarna (bara har någon enstaka åkare) som inte har kunskap 

eller resurser för att valla själva hjälp med vallningen. Vi har 

begränsat antal platser så först till kvarn. 

Frågor, funderingar och anmälan till Mathias Danielsson  

mathias@trimtex.se senast 2 veckor innan tävling. 

Kostnad 500:-/skidor och dag. 

Vi kommer att gå ut med valla och strukturtips till alla föreningar 

under helgen. 

 

BANOR:          Separat banskiss kommer att publiceras på hemsidan. 

 

SERVERING:                       Servering av fika och enklare mat finns på skidstadion alla dagar. 

Fältlunch, beställning via hemsidan närmare tävling Faktureras resp. 

förening 

TÄVLINGSREGLER: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller 

mailto:mathias@trimtex.se


 
PRISER: Nyttopriser eller rikstäckande presentkort på samtliga deltävlingar. 

Topp 20 på distans och topp 12 i sprint samt topp 3 i stafett. Priser 

skall hämtas personligen av den aktive vid den officiella 

prisceremonin, om inte särskilda skäl kan anges, annars tillfaller 

priset arrangören. 

PROTEST:  Ev. protester skall inlämnas skriftligen senast 15 minuter efter att den 

inofficiella resultatlistan anslagits. Protestavgift 800 kr.  

 

LAGLEDARMÖTE:              Kommer att ske digitalt, kl. 18.00 dagen innan aktuell tävling.    

Länk till lagledarmötet publiceras på hemsidan samt tävlings-PM 

ÖVRIGT:          Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att behålla 50% av 

anmälningsavgiften enligt SSFs regelverk. 

KAMRATMÅLTID:         Folkets Hus Sandviken Fredagen den 27 jan.  Pris 300kr/deltagare   

Anmälan via hemsidan närmare tävling. Faktureras resp. förening 

 

UPPLYSNINGAR: Tävlingsledare:  

Eva-Lena Mäkinen   

Mobil: 070-2301013   

Mail: evalena.makinen@gmail.com 

Malin Palmberg  

Mobil: 072-8805856 

Mail: malin.palmberg@sandviken.se 

OFFICIELL  

WEBBPLATS:                        www.hogbogifskidor.se  

Följ vår webbplats samt instagram/facebook, den uppdateras löpande 

med senaste nytt. 

 

mailto:evalena.makinen@gmail.com
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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. 

 

Högbo GIF hälsar alla aktiva, ledare, publik och media varmt välkomna till Högbo Ski Arena Sandviken. 

Alltid Positiv Attityd  

Tillsammans skapar vi glädjefyllda minnen! 

 

 


