
 

PM 
Deltävling #4 i Kvällscupen 2022/23 

OK Landhof 
 

Datum   Tisdag, 28 februari 2023 

Tävlingsplats   Skidstadion, Landehof, Lundåsvägen 5, Landve=er.  

Teknik Fri sDl med stakzoner, individuell start  

Anmälan   Stängd. ECeranmälan mot dubbel avgiC i mån av plats anEngen via mejl 
Ell tävlingsledningenker eller på plats. Tävlingen är öppen för 
granndistrikt. 

AnmälningsavgiG  Ungdom 60 kr. AnmälningsavgiCen faktureras klubben i eCerhand.  

Snö  Snön är en värdefull resurs! Endast tävlande får vara på snöbädden 
med skidorna på. Använd markerad ingång. 

Tävlingsregler   Svenska Skidförbundets regler gäller. Därmed gäller bland annat ”ur  
  spår” vilket är bra aP förtydliga för alla tävlanden då det kan vara  
  smalt på vissa ställen. Allt tävlande sker på egen risk.  

Klasser  Kna=e mix 0-8, HD 9-10, HD 11-12, HD 13-14, HD 15-16, HD17-20.   

Startlista  h=ps://ext.nytaEme.se/race/?race=YaWFrNYXkp3naLk4K&startlist=1 
  OBS! Tiderna kan komma justeras, både innan och under pågående  
  tävling. 

Liveresultat  h=ps://ext.nytaEme.se/race/?race=YaWFrNYXkp3naLk4K 

Resultat / upplysningar h=ps://www.oklandehof.se/skidor/arrangemang/landehoavallen-28-februari-2023/ 

Nummerlappar  Hämtas klubbvis vid Vallerian från ca. kl 17:30. Ej återlämnad 
nummerlapp debiteras med 600 kr.  

Provåkning Provåkning av banan görs 18:00-18:25. 

Uppvärmning Görs i första hand genom löpning. Endast tävlande på snöbädden under 
tävlingen. 

Lagledarmöte Kl. 18:00 på plats vid Vallerian. 

Första start   18:30  

https://ext.nytatime.se/race/?race=YaWFrNYXkp3naLk4K&startlist=1
https://ext.nytatime.se/race/?race=YaWFrNYXkp3naLk4K
https://www.oklandehof.se/skidor/arrangemang/landehofkvallen-28-februari-2023/


Banbeskrivning Banan är e= vändspår där man kommer möta andra åkare. VikEgt a=  
  hålla sig på sin sida av banan. ECersom snöbädden är smal på vissa  
  ställen inför vi stakzoner, där det endast är Ellåtet a= staka (inga  
  skejtskär). Banan är ca. 900 m lång och följande antal varv gäller för de  
  olika klassorna: 
   
  Kna=e mix   1 varv 
  HD 9-10 2 varv 
  HD 11-12 3 varv  
  HD 13-14 4 varv 
  HD 15-16 5 varv 
  HD 17-20 6 varv 

  

 
Priser   Inga då tävlingen ingår i Kvällscupen.  

Servering omklädning  Enklare servering, dusch och omklädning finns i Landehofstugan. 

Flourvalla  Inga högflourprodukter på Kvällscupen. 

Tävlingsledning Patrick Ehlers, patrick.ehlers@gmx.net, tel 076-7769939 

Välkomna önskar OK Landehof

mailto:patrick.ehlers@gmx.net

