
     PM TILL JÄRNASPELEN 

    Lördag 17 december 2022 

          DALA-JÄRNA IK 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viss anpassning under tävlingarna gäller fortfarande pga Covid19. Vi hjälps åt att hålla avstånd 

och respektera gällande regler. 

 

Tävlingsplats  Snöå Skidstadion i Dala-Järna. Första start 10.00 

Tävlingsexpedition Belägen vid Snöå Skidstadion. Öppnar lördag 17 dec kl. 08.00 

 

Parkering  All parkering skall ske på av arrangören anvisad plats 

 

Lagledarmöte  Lördag 17 dec kl. 09.30 på övre våningen i sekretariatsbyggnaden 

 

Nummerlappar Utlämnas föreningsvis på nedre plan i sekretariatsbyggnaden. 

  OBS ! Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 300 kronor. 

 

Strykningar  Eventuella strykningar meddelas till tävlingsexp. snarast 

 

Omklädning / dusch Kom omklädd till start pga dåliga möjligheter till omklädnad på plats. 

Begränsad tillgång även till dusch.  

 

Spår Spårkartor finns anslagna på anslagstavlorna. All åkning på 

tävlingsbanan skall ske i rätt åkriktning. Obs! Klassisk stil. 

 

Bansträckning  HD 7-8 ;    1,1 km intervall K 

HD 9-10   2,2 km intervall K 

  Dubbelstart med 30 sekunders mellanrum 

  ---------------------------------------------------------------------------------- 

  HD 11-12   1,1 km sprint K 

  HD 13-14   1,1 km sprint K 

HD 15-16 ; H17-20  1,1 km sprint K 

   

 

Startordning  1.Prolog med  tid ; DH 11-12, DH 13-14 , DH 15-16 ,H17-20 

  2.Intervallstarter  DH7-8 , DH 9-10 

  3. Heat sprint (ingen tidtagning, 3 främsta vidare) 

  4. Semifinaler sprint (ingen tidtagning) 

  5. Finaler Sprint (ingen tidtagning) 

 

OBS !! De tävlande ansvarar själva för att vara på plats i tid.

   



 

Motionsklass Motionsklass med eller utan tidtagning. Start direkt efter sista 

prologstarten. 

 

 

Bruten tävling  Bruten tävling anmäls omedelbart till tävlingsexpeditionen 

 

 

Resultatlistor  Anslås på anslagstavla snarast efter sista målgång i resp. klass 

 

 

Protest  Ev protest skall lämnas senast 10 minuter efter inofficiell resultatlista 

 

 

Prisutdelning Sker direkt efter avslutad klass. Tid anslås på anslagstavla.  I klasserna 

upp till 13-14 får alla pris. I övriga klasser till samtliga som når 

semifinal. De som ej går vidare i sprintklasserna har möjlighet att 

 hämta priserna direkt vid tävlingsexpeditionen. Ingen gemensam 

prisutdelningsceremoni. 

  

 

Försäljning  (Hamburgare) , korv och fika 

 

 

Tävlingsjury  Björn Lundin  tävlingsledare  070-5304260 

  Lennart Pehrs  tävlingsledare  070-2072524 

  Mats Kristiansson banchef  070-2453202 

  Thomas Halvarsson tidchef  070-6789203 

  + en lagledarrepresentant 

 

 

Hemsida / E-post www.djik.se     ski@djik.se 

  

 

ALLA DELTAGARE ÖNSKAS LYCKA TILL !

    

http://www.djik.se/

