Distriktsstafett juniorer
Den 22–24 mars 2019 står Kalix SK värd för den sista tävlingshelgen i säsongens Scandic Cup.
Juniorerna har individuella tävlingar ingående i Scandic Cup fredag-lördag. Tävlingsdatum för 2019
års distriktsstafett är
24 mars.
Följande reglemente gäller för 2019 års distriktsstafett:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stafetterna genomförs över 3*3 km för damerna och 3*5 km för herrarna.
Stafetterna genomförs i klassisk teknik.
Lagen får endast bestå av åkare i klasserna H/D 17–20. Uppklassning av yngre
åkare och nedklassning av äldre åkare är inte tillåtet.
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 till bägge stafetterna kommer att lottas.
Anmälan sker av ansvarig i distriktet via mejl.
Laganmälan av distriktslag ska göras senast 20 mars 2019. För att underlätta
administrationen så uppmanas distrikten att preliminärt ange namnen på
åkarna i laget vid laganmälningen. Namnen kan sedan justeras fram till
lördag 23/3 klockan 17.00.

Intresseanmälan för Dalarnas åkare sker klubbvis till:
sportkompaniet_fredrik@yahoo.se senast den 17/3 och ska innehålla namn på dom aktiva.

Ansvariga på plats: Fredrik Anger, IFK Hedemora SK 076-847 45 00
Jan Björk, Orsa SK

Vallning: Varje aktiv vallar sina egna skidor.
Förhoppningsvis får vi tag på vallabod som vi kan ha som utgångs/ samlingspunkt.
Prisbordet består av totalt 44 000 kr som fördelas enligt följande i damrespektive herrklass*:
1: a pris 10 000 kr
2: a pris 7 000 kr
3:e pris 5 000 kr

Inbjudan
Dalarnas Skidförbund avser att anmäla så många lag som behövs för att alla de som vill ska få
chansen att få åka för Dalarna i denna distriktsstafett. Lagen kommer att sättas ihop av Dalarnas
Skidförbunds utsedda ledare och längdkommittén. Amerikansk uttagning kommer att gälla från
snabbast sammanlagd åktid från fredag och lördagen tävlingar i HD17-20.

Dalarnas Skidförbund ordnar med anmälan och betalar även anmälningsavgiften för samtliga lag i
stafetten. Dalarnas Skidförbund kommer att hyra in sig i en vallabod som samtliga åkare och lag som
deltar i stafetten har tillgång under torsdag och fredag. På plats kommer Fredrik Anger tillsammans
med Jan Björk, Orsa SK att agera lagledare och stå för samordningen runt arrangemanget. Det
kommer hållas ett lagledarmöte på lördagskvällen, efter mötet på senare anslagen tid så kommer vi
hålla ett eget möte i distriktets vallabod där all information om tävlingen, lagen, regler mm. kommer
tas upp.
Dalarnas Skidförbund vill här med önskar alla dalaklubbar, aktiva och ledare varmt välkomna till
att delta i årets upplaga av 2019 års distriktsstafett.

