Välkomna till Skid-O SM 2020
Inbjudan
På uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet inbjuder Umeå OK och SK Björnen till
Svenska Mästerskapen i Skidorientering för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner den
22-23 februari 2020.
Tävlingen inhyser dessutom en landskamp mellan Sverige, Norge, Estland, Lettland och
Litauens juniorer.

Tävlingscenter/Arena
Tävlingscenter med tävlingsexpedition och arena kommer att vara beläget vid ishallen i
Vindeln (Kläppavägen 8, 922 32 Vindeln). Vindeln är ett samhälle 5 mil NV om Umeå och
trafikeras med tåg och buss. Närmaste flygplats finns i Umeå.
Program
Lördag 22 februari, Sprintdistans, första start 11:00
Prisutdelningar för HD12-14 samt juniorlandskamp på arenan
Kl 17:00 SM-middag med prisutdelning för SM-klasser i Vindeln.
Söndag 23 februari, Långdistans, första start 10:00
Prisutdelningar på arenan från 12:00
Klasser
SM DH21
JSM DH18, DH20
(Juniorlandskampens deltagare seedas sist i dessa startgrupper)
USM DH15, DH16
VSM DH35 – DH85
Ungdom DH12, DH14
Öppna banor: Öppen 1, Öppen 3 och Öppen 8
Regler och banlängder enligt SOFT:s tävlingsanvisningar.
Tävlande representerande utländsk förening får ej tävla om nationella mästerskapstitlar.
Terrängbeskrivning
Fint och tufft!
Smalspår, skoterleder och skidspår i olika proportioner.
Myrmark, tufft elljusspår, tallhed och längst i norr ordentliga åsryggar. Se gammal karta på
Eventor.

Kartor
Sprint Abborrtjärn i skala 1:5 000, ekv. 5 m
Lång Abborrtjärn i skala 1:10 000 alternativt 1:15 000, ekv. 5 m
Stämplingssystem
SportIdent, Touchfree-funktionen är påslagen i våra enheter. Stämplingssystem beror på din
egen SI-pinne, touch free eller “stämpling som vanligt på sommaren”.
Löpare som ej angivit bricknummer vid anmälan tilldelas SI-Air-hyrbricka till en kostnad av
40 kr per tävlingsdag. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 800 kr.
Deltagare som anmäler sig på plats får hyra SI-Air-pinnar så länge vi har kvar, därefter
vanliga pinnar.
Deltagare i juniorlandskampen får låna SI-Air-pinnar gratis.
Omklädning/Dusch
Ombyte och dusch inomhus i anslutning till arenan.
Vallning/Skidtest
Vallning endast utomhus, skidtest på anvisad plats i anslutning till arenan.
SM-middag i Vindeln, lördag kl 17
SM-middag bokas på Eventor senast 11 februari.
200 kr/person (vuxen) 160 kr/person (barn upp t.o.m. 14 år).
Önskemål om specialkost/allergier skickas via mail, daniella.nedelcheva@gmail.com, men
bokning ska göras på eventor för fakturering.
Anmälan
Via Eventor senast tisdagen den 11 februari. För att delta i ”mästerskaps- och
tävlingsklasser” måste man representera en klubb som är ansluten till SOFT. Övriga
deltagare hänvisas till Öppna banor enligt SOFTs instruktioner. Anmälan till Öppna banor
kan även göras på plats på tävlingsdagen så länge det finns kartor kvar.
Efteranmälan
Via Eventor med förhöjd avgift t.o.m. tisdagen den 18 februari. Förhöjd avgift gäller ej Öppna
banor.
Startavgift
Enligt SOFTs rekommendationer
SM/JSM: 425:-/tävlingsdag
USM/VSM: 325:-/tävlingsdag
Ungdom (hd12/hd14): 120:-/tävlingsdag
Öppna klasser 17 år och äldre: 225:-/tävlingsdag
Öppna klasser 16 år och yngre: 120:-/tävlingsdag

Startlista, Resultatlista
Startlista presenteras på Eventor från torsdag kväll 20 februari.
Banor presenteras på Livelox efter tävlingens slut.
Resultat och sträcktider publiceras på Eventor och WinSplits Online efter tävlingen.
Inställd tävling
Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören rätten att ta ut upp till 50% av startavgiften.
Priser
Enligt SOFTs rekommendationer
SM-medaljer till 1:a, 2:an och 3:an i SM/JSM/USM/VSM-klasserna.
Avlysning av tävlingsområden
Tävlingsområdena är avlysta för träning och tävling från 2019-11-01 till och med
2020-02-21, redovisning finns på Eventor. Gäller ej elljusspår.
Logi
Vi har reserverat alla hotellrum och alla Campingstugor i Vindeln denna helg för
skidorienterare. Ni kan boka dessa genom att lämna “lösenordet” “SkidO-SM”. Från 1
februari släpps de rum som inte är bokade och blir därmed möjliga för allmänheten att boka.
Hotell Vindelgallerian vindelngallerian.se 0933-200 25 bokning@vindelngallerian.se
Hotell Forsen hotellforsen.nu
0933 - 39700 info@hotellforsen.se
Vindelns Camping hotellforsen.nu
0933 - 39700 info@hotellforsen.se
Vindelns Folkhögskola fhsk.nu
070-6952996 lena.hedman@vindelnsfolkhogskola.se
Fridas Vindeln 070-3224374 elsa@ponderosa.se
Forsknäckarna
forsknackarna.se
070-6814756 info@forsknackarna.se
Granö Beckasin
granobeckasin.com 0933-410 00 info@granobeckasin.com
I Umeå bokar ni med fördel från våra samarbetspartners:
SCANDIC
Scandic Hotell Syd Umeå erbjuder hotellrum under SM-helgen med följande
priser:Enkelrum 560 kr/natt, Dubbelrum 660 kr/natt, 3-bädds 860 kr/natt, 4-bädds 1060
kr/natt. På Scandic Plaza i centrala Umeå gäller följande priser: Enkelrum 660 kr/natt,
Dubbelrum 760 kr/rum. För att få tillgång till detta erbjudande ska du uppge bokningskoden
ORI210220. Bokningar görs via mail eller telefon.Reservation.umea@scandichotels.com ,
090-205 60 10
FIRST CAMP First Camp i Umeå (Nydala) erbjuder 18% rabatt på ordinarie priser på
boende i stugor under SM-helgen. Ange bokningskoden SM2020UMEÅ för att utnyttja
rabatten i samband med SM i skidorientering 21-23/2.

Information
PM, Startlista och Resultat samt annan information publiceras på Eventor.
Länkar finns på umeaok.se
Tävlingsledare: Andreas Lundholm, 070-2387987
Biträdande tävlingsledare: Bert Eriksson, 070-6627305
Banläggare sprint: Christian Spoerry
Banläggare lång: Henrik Persson
Spårnät: Pär Norén
Tävlingskontrollant:
Kontakt E-post: andreaslundholm75@gmail.com

