
 

Söndag 12 mars 

Gavleskejten 2023 

Tävlings PM 

Arrangör 
 
Tävlingsplats 

Gävle Skidkamrater 
 
Skidstavallen i Strömsbro 4 km norr om Gävle.  
Skidstavägen 22, infart från RV583 Björkevägen (gamla E4) eller 
Hamnleden. 
 

Teknik Fri stil (klassiska spår finns för klassen 0-8) 
 

Tävlingsprogram Klass 
D/H 15-16 
D/H 13-14 
D/H 11-12 
D/H 9-10 
D/H 0-8 
Öppen 1 
Öppen 2 
 

Distans 
2x2,5km 
2x2,5 km 
2,5 km 
2 km 
1 km 
2 km 
2x2,5 km 

 Slutgiltiga bansträckningar fastslås dagen innan tävling och 
publiceras på hemsidan 
 

Banor 
 

Bankartor och höjdprofil publiceras på hemsidan så snart banorna är 
fastställda. Ändring kan ske kort inpå pga. snötillgång. 
 
Uppvärmning och skidtestning får ske på banorna i rätt åkriktning innan 
klockan 10:40 då tävlingsbanan stänger. Kortare uppvärmningsspår finns 
bakom målkuren. 
 

Start Första start 11:00, individuell start. Följ funktionärernas instruktioner.  
 

  



Tävlingssekretariat 
 

Sekretariatet är beläget i byggnaden invid startområdet och är 
öppet på tävlingsdagen från kl. 09:00  
 

Nummerlappar 
 

Hämtas föreningsvis i sekretariatet mellan 09:00 och 10:30. 
Återlämnas direkt vid målgång. För ej återlämnad nummerlapp 
debiteras 150 kr. 
 

Strykningar Lämnas skriftligen till tävlingssekretariatet. 
 

Bruten tävling 
 

Åkare som bryter tävlingen måste meddela funktionär vid målet 
samt lämna in nummerlapp och chip. 
 

Chip Tidtagningschip sätts på av funktionär i anslutning till start. 
Ej återlämnat chip debiteras med 1000 kr. 
 

Vätska Finns vid målgång. 
 

Lagledarmöte 
 

Lagledarmöte genomförs fysiskt, söndag den 12 mars kl. 10:15, 
utanför tävlingssekretariatet.  
 

Vallabod 
 

Vallabod finns i anslutning till startområde. 
 

Prisutdelning 
 

I den yngsta klassen delas pris ut direkt vid målgång. Övriga 
tävlingsklasser i anslutning till målområdet ca 10 min efter sista 
målgång. I öppna klasser utlottningspriser. 
 

Start- och 
Resultatlistor 
 

Publiceras digitalt på hemsida samt SSF/TA. Klass D/H 0-8 sker 
utan tidtagning, resultatlista publiceras i bokstavsordning. Öppna 
klasser åker med eller utan tidtagning efter eget val, resultatlista 
publiceras i bokstavsordning. 
 

Följ loppet Livetidtagning sker via http://live.skidor.com 

 
Omklädning/dusch 
 

Omklädningsrum, dusch och toaletter finns i klubbstugan. 
 

Parkering 
 

Sker på anvisad plats, följ funktionärernas instruktioner. 
 

Servering Servering av fika med mera finns i klubbstugan som är öppen från 
10:00. Endast swishbetalning. 

  
Tävlingsregler 
 

Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller 

Efter-/Direktanmälan Från 10 mars till 11 mars via SSF TA, samt på tävlingsdagen mellan 
09:00 och 10:00 vid tävlingssekretariatet mot förhöjd avgift. 
Endast swishbetalning på tävlingsdagen. 
 

http://live.skidor.com/


Startlistor 
 

Startlistor publiceras på hemsidan. Genom er anmälan godkänner 
ni publicering av ert namn på hemsidan/SSF TA. 
 

Startavgifter 70 kr 0-8 år                         efteranmälan 100 kr 
120 kr 9-16 år, Ö1, Ö2 efteranmälan 180 kr 
160 kr Övriga                         efteranmälan 240 kr 
Faktureras klubbvis efter tävling 

  
  

Inställd tävling Vid inställd tävling debiteras inte startavgiften. 
  
  

Upplysningar: https://skidkamraterna.se/gavleskejten 
styrelsen@skidkamraterna.se 
 

Tävlingsledare: 
 

Mathias Svärd 070-319 58 90 

  
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. 
 

Gävle Skidkamrater hälsar alla varmt välkomna! 
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