PM SkidO SM 2018
och publiktävlingar
Arena
Arenan med tävlingsexpedition kommer att vara belägen på friluftscentrum, Södra Stadsberget,
Sundsvall. Friluftscentrum skyltas från E14 (Bergsgatan) genom Sundsvall med S Stadsberget samt
med upplysningsmärkena för friluftsområde, skidlift samt hotell (fast allmän skyltning).
OBS! Begränsat utrymme för parkering uppe på Södra! SAMÅK och TA GOTT OM TID på er!!
Program
Tävlingar med SM status
Lördag 17 februari

Medeldistans med masstarter för HD 18, 20 samt 21
Första start 12.30

Söndag 18 februari

Stafetter med 2x2 sträckor för HD 17 – 20 samt 21
Första start 10.30
Laguppställning inlämnas till sekretariatet senast kl 15.00
på lördagen 17/2

Publiktävlingar
Lördag 17 februari

Förkortad medeldistans för klasserna HD 12, 14, 16, 35,
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 samt 75
Öppna klasser: Kort, Medel samt Lång
Första start 13.30

Söndag 18 februari

Medeldistans för klasserna HD 12, 14, 16, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 65, 70, 75
Öppna klasser: Kort, Medel samt Lång
Första start 12.00
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Skiss över lördagens arena

Skiss över söndagens arena
Direktanmälan
Försäljning av öppna banor i sekretariatet. Lördag fram till 13:30, söndag fram till 12:00.
Terrängbeskrivning
Måttligt kuperad skogsmark på toppen av Södra Stadsberget. Stor andel hällmark. Några mindre
myrar samt hyggen förekommer. Det fasta spårsystemet kompletteras med en stor mängd
smala, skoterpreparerade spår, vilket gör stora de
delar av spårsystemet mycket tätt.
Snö/Spår
På Södra Berget ligger 1,5 meter snö vilket innebär at
attt risken för genomslag är obefintlig 
Snön har fallit sedan mitten av november och spåren preparerats kontinuerligt sedan mitten av
december. För drygt två veckor sedan kom ett kraftigt snöfall med snödrev och sedan dess har vi haft
minusgrader. Det gör att
tt spåren är mjuka och stavfästet varieriande, men mestadels dåligt.
De breda bredspåren är fasta spår som preparerats kontinuerligt med pistmaskin. De är mycket fasta
och 4 meter breda. De breda spåren prepareras med skoter och sladd och är 2 meter breda
breda. De
smala spåren prepareras med sladd och är 11-1.2
1.2 meter breda. Skidstadion är den enda pistade ytan.
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Runt skidstadion finns ett stort antal handkörda spår från skolklasser som varit på friluftsdag i
området. De är inte redovisade på kartan. Vissa felkörningar i samband med tidigare preparering av
spårsystemet förekommer och de spåren är markerade med ruskor och översnöade. Ingen annan
skotertrafik förekommer i terrängen.
Totalt 43km spår. 54% smalspår – 2% smala bredspår – 44% breda bredspår
Uppvärmning
Spåret öster ut mot parkering och hotellet kan användas för uppvärmning. Se arenakartorna.
Observera att det används under söndagens tävling.
Kartor
Södra berget. Skala 1: 7500. Ekvidistans 5 meter. Laserutskrift.
Det är mycket trångt på kartan. Kontrollnummer och kodsiffrorna kan därför stå mycket nära
varandra, och det kan vara lätt att förväxla vilken kontroll som siffran hör till. På lördagens masstart
står sista kontrollens siffror långt från kontrollen, norr om startsymbolen och skidstadion.
Stämplingssystem
Sportident touch-free stämpelsystem kommer att användas. Löpare som anmäler sig utan egen
pinne kommer att få en SIAC pinne tilldelad till en kostnad av 50 kr per start. Har man egen SIAC
pinne anmäler man sig med den. Alla övriga SI-pinnar kommer också att fungera för den som vill
använda en sådan, men kräver då stämpling i hålet på traditionellt sätt.
Ej återlämnad SIAC pinne debiteras med 800:-, annan hyrpinne 500:Kontrollera på anmälningslistan/startlistan att du har rätt pinne registrerad. Om nummer saknas
kommer hyrpinne att tilldelas.
På stafetten ska deltagarna använda samma pinne på båda sina sträckor. Kom ihåg att tömma och
checka innan start på alla sträckor. Checkenheten aktiverar SIAC-pinnen för beröringsfri stämpling.
Provstämplingsenhet kommer att finnas utanför tävlingsexpeditionen.
Nummerlappar och hyrpinnar
Hämtas klubbvis i sekretariatet. Nummerlapp fästs på höger ben. OBS! Bara nummerlappar i SM –
klasser!!
Stafettnummerlappar:
Sträcka 1 och 3
Sträcka 2 och 4

svart siffra/siffror
röd siffra/siffror

Spridningsmetod
Förekommer såväl på lördagens masstart som på söndagens stafetter. Avslutande delen på sista
slingan för samtliga klasser på lördagens masstart är gemensam, och utan spridningsmetod.
Kontroller
Utmärkta med skärmar. Enheter placerade på träd eller lösa bockar. ”Tänk på att lösa bockar välter
om de körs på/över”. Samtliga kontroller i SM-klasserna har dubbla enheter.
Kartbyte
Varvning med kartbyte på lördagens masstart. Seniorerna har tre varv och juniorerna två. Nya kartor
tas från pinne bägge dagarna.
3

Varvning
Samtliga SM-klasser varvar strax söder om speakertornet på lördagens masstart.
Förbjudna områden
I området finns en snölagringsplats som är markerad som förbjudet område på kartan, och får inte
beträdas. Den är inte markerad i terrängen, men där ligger en stor snöhög och snökanoner finns
utplacerade. Strax norr och öster om området går spår som är tillåtna att använda.
Vätska och langning
Ingen vätska.
Egen langning är tillåten vid varvningen på stadion. Se arenakarta för anvisad plats.
Reservutrustning
Placeras på anvisad plats i anslutning till kartbyte på lördagen. Det är även tillåtet att hämta
utrustning från annan plats på stadion.
Omklädning/dusch
Utrymme för omklädning samt duschar och toaletter finns vid parkeringen. Toalett finns även i
kaféet.
Vallning
Sju vallabodar är belägna invid parkeringen. I tre av dessa finns vallajärn och skidprofil. I de övriga
fyra enbart eluttag. Tillgång till eluttag finns även vid arenan.
Parkering
OBS! Begränsat utrymme för parkering uppe på Södra Berget! SAMÅK och TA GOTT OM TID på er!!
Servering
Försäljning av hamburgare utomhus, i anslutning till kaféet (kontanter eller swish). Ängens kafé är
öppet.
Temperatur, vind och luftfuktighet
Sundsvalls kommun redovisar de aktuella väderförhållandena som råder på Friluftscentrum. Sök och
gå in på Sundsvalls kommun, skriv ”skidspår” i sökrutan, klicka på ”aktuell spårstatus”, klicka vidare
på ”Friluftscentrum Södra stadsberget med södra spårområdet”. Eller gå in direkt på:
https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/aktuell-skidsparspreparering/

Priser




SM och JSM
Ungdomsklasser
Övriga klasser

Priser enligt SOFT:s rekommendation
Hederspriser
Några lottade priser

Prisutdelning och kamratmåltid





SM och JSM/Lördag
SM och JSM/Söndag
Ungdomsklasser
Övriga klasser

I samband med kamratmåltid
På arenan
På arenan
Priserna hämtas på arenan alt skickas
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Kamratmåltiden, på Sidsjö Hotell och Konferens, börjar kl 18.00 (OBS ändrad tid!!)
Första hjälpen
I anslutning till serveringen.
Strukna klasser
Lördag: D55, D65 och D70
Söndag: D50, D55, D60, D65, H55, H60, H65, H75
Sammanslagna klasser
Lördag: D40 till D35, H40 till H35, H60 till H55, H70 till H65, H75 till H65
Söndag: D40 till D35, D 75 till D70, H 40 till H35, H50 till H45
Jury
Anslås på arenan.
Information
Startlista och Resultat samt annan information publiceras på Eventor.
Tävlingsledare
Bo Noborn
Biträdande tävlingsledare
Ingrid Wiklander – Nylander
Banläggare
Anders Erlandsson
Tävlingsadministration
Jon Flordal
Tävlingskontrollant
Per Sandberg
Säterbygdens OK

070 – 398 75 00

bn.trafik@telia.com

070-322 30 20

ingridwinyl@gmail.com

0733 – 980370

anderserla@hotmail.com

070-689 65 05

jon.flordal@telia.com

0225-512 11

VARMT VÄLKOMNA
ÖNSKAR

SUNDSVALLS OK
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