
 

 

Svenska Skidförbundet 

Riksskidstadion, SE-791 19 FALUN 

Telefon: +46 (0)10-708 69 00 

Webb: www.skidor.com 

 

Falun 221220 

 

 

DISTRIKTSSTAFETT 2023 

Ulricehamns IF tillsammans med Svenska Skidförbundet inbjuder härmed till 

distriktsstafetten för Sveriges skidjuniorer den 11 februari 2023. 

10 och 12 februari 2023 står Ulricehamns IF även värd för BAUHAUS Cup.  

Följande reglemente gäller för 2023 års distriktsstafett: 

• Stafetterna genomförs som mixstafett över 4*5 km med två damer och två 

herrar i varje lag. 

• Sträckordning i stafetten är D – H – D – H. 

• Stafetterna genomförs med åkteknikerna F – F – F – F. 

• Varje distrikt får anmäla obegränsat antal lag. 

• Lagen får endast bestå av åkare i klasserna H/D 17 – 20. Uppklassning av 

yngre åkare och nedklassning av äldre åkare är inte tillåtet. 

• Det är tillåtet för damåkare att åka herrsträcka. 

• Stafetterna håller nationell nivå vilket gör att åkare inom de tillåtna 

åldersklasserna kan starta utan krav på FIS-kod. 

• Alla medlemmar i laget måste representera samma distrikt, mixlag med 

lagmedlemmar från olika distrikt är inte tillåtet. 

• Startordningen lottas. 

• Laganmälan sker av ansvarig i distriktet via formulär på arrangörens 

hemsida senast 7 februari 2023. 

Vid anmälan anmäler distrikten först de lag som de önskar delta med i 

formulär på arrangemangets hemsida 2023-02-07. 

Namnanmälan med klubbtillhörighet på åkarna i laget/lagen anmäls fr o m 

2023-02-08 i separat formulär på hemsidan. Denna anmälningsfunktion 

stänger 2023-02-10 kl. 17:00. 

• Sena ändringar exempelvis pga. sjukdom lämnas direkt till 

tävlingssekretariatet senast två timmar innan start. 
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• Anmälningsavgiften är 700 kr/lag. Anmälningsavgiften inbetalas på BG 491–

4263 (ange ”Anmälningsavgift distriktets namn” på inbetalningen). 

Betalningen ska vara tillhanda innan uthämtning av nummerlapp. Betalning 

vid efteranmälan kan göras med Swish eller med kort på 

tävlingsexpeditionen. 

• Efteranmälan accepteras inte. 

• De sex främsta distriktslagen erhåller, förutom äran, även sakpriser. 

 

Välkomna till 2023 års distriktsstafett hälsar Ulricehamns IF  

och Svenska Skidförbundets tävlingsprogramgrupp! 

 

 


