
	  	  

	  

JEMTLAND SKI TOUR 
	  
TÄVLINGS-‐PM	  2016-‐17	  

ALLMÄNT	  

ICA	  SUPERMARKET	  JEMTLAND	  SKI	  TOUR	  arrangeras	  för	  fjärde	  gången	  och	  är	  ett	  
samarbete	  mellan	  sex	  långloppsarrangörer	  i	  regionen,	  där	  Vålådalen	  är	  ny	  för	  
denna	  säsong.	  Långloppstouren	  är	  öppen	  för	  både	  elit	  och	  motionär.	  	  	  

Alla	  långloppen	  i	  Touren	  är	  seedningsgrundande	  för	  Vasaloppet	  och	  Tjejvasan.	  	  

LÅNGLOPPEN	  SOM	  INGÅR	  I	  JEMTLAND	  SKI	  TOUR	  

11	  Dec	  	  	  VÅLÅDALEN	  CLASSIC	  SKI	  MARATHON	  –	  42	  km,	  www.valadalen.se	  	  

22	  Jan	  	  	  	  JÄMTKRAFT	  SKI	  MARATHON	  –	  42	  km,	  www.jamtkraftskimarathon.se	  	  

29	  Jan	  	  	  	  TÅSJÖDALEN	  CLASSIC	  SKI	  	  –	  41	  km,	  www.tasjoif.se	  

11	  Feb	  	  	  	  ICA	  LOPPET	  –	  45	  km,	  www.icaloppet.com	  	  	  

19	  Feb	  	  	  	  HALDO	  HANSSONS	  MINNE	  –	  42	  km,	  www.haldos.se	  

2	  April	  	  	  	  FLYKTINGLOPPET	  –	  44	  km,	  www.flyktingloppet.com	  

Respektive	  arrangör	  har	  också	  kortare	  distanser	  och	  andra	  klasser	  i	  sina	  
tävlingsarrangemang	  för	  dem	  som	  inte	  vill	  tävla	  i	  långloppstouren.	  	  

TÄVLINGSREGLER	  

Alla	  långloppen	  går	  i	  klassisk	  stil	  med	  masstart.	  Seedade	  åkare	  placeras	  i	  de	  
främsta	  startleden.	  	  

Klasser:	  D/H	  21	  (elitklass),	  D/H	  35	  Motion,	  D/H	  50	  Motion	  och	  D/H	  60	  Motion.	  
De	  trettio	  första	  placeringarna	  i	  respektive	  långlopp	  får	  poäng	  enligt	  följande:	  
50,	  46,	  43,	  40,	  37,	  34,	  32,	  30,	  28,	  26,	  24,	  22,	  20,	  18,	  16,	  15,	  14,	  13,	  12,	  11,	  10,	  9,	  
8,	  7,	  6,	  5,	  4,	  3,	  2	  och	  1	  poäng.	  	  



	  	  

	  

När	  sista	  deltävlingen,	  Flyktingloppet,	  genomförts,	  kommer	  en	  sammanlagd	  
poängställning	  avgöra	  placeringarna	  i	  Touren.	  	  	  

Svenska	  skidförbundets	  tävlingsregler	  gäller	  för	  de	  svenska	  deltävlingarna	  och	  
Norges	  Skiforbunds	  regler	  för	  Flyktingloppet.	   	  

Tävlande	  som	  inte	  tillhör	  någon	  klubb	  eller	  förening	  med	  försäkring	  åker	  på	  
egen	  risk. 

ANMÄLAN	  TILL	  ICA	  SUPERMARKET	  JEMTLAND	  SKI	  TOUR 

Att	  delta	  i	  touren	  kostar	  inget	  mer	  än	  anmälningsavgiften	  till	  respektive	  
långlopp.	  	  Alla	  åkare	  som	  anmält	  sig	  till	  ett	  eller	  flera	  långlopp	  ingår	  
automatiskt	  i	  ICA	  SUPERMARKET	  JEMTLAND	  SKI	  TOUR.	  	  	  

Anmälan	  till	  respektive	  långlopp	  görs	  via	  arrangörens	  hemsida.	  	   

PRISER 

Träningsbidrag	  utdelas	  till	  de	  tre	  första	  i	  elitklassen	  D	  21	  och	  H	  21	  där	  den	  
sammanlagda	  poängen	  för	  de	  tävlingar	  man	  deltar	  i	  räknas.	  	  1:	  a	  pris	  15	  000	  kr,	  
2:	  a	  pris	  9	  000	  kr	  och	  3:	  e	  pris	  6	  000	  kr.	  	  

Vinnarna	  i	  respektive	  motionsklasser	  erhåller	  pris	  till	  ett	  värde	  av	  2	  000	  kr.	  

Alla	  övriga	  deltagare	  som	  fullföljt	  minst	  3	  av	  Tourens	  6	  lopp	  deltar	  i	  utlottning	  
av	  ett	  stort	  antal	  produkter	  och	  presentkort.	  	  	  	   	  

RESULTATLISTA 

Preliminära	  liveresultat	  finns	  på	  resp.	  arrangörs	  hemsida	  där	  också	  offentliga	  
resultatlistor	  och	  poängfördelningen	  redovisas	  via	  www.skidresultat.se	  

KONTAKTPERSONER	  /	  TÄVLINGSLEDARE 

Vålådalen	  Classic	  Ski	  Marathon	  –	  Latti	  Östlund	   	  
	   070-‐625	  64	  57,	  latti@arefjallsloppet.com	  	  

Tåsjödalen	  Classic	  Ski	  –	  Richard	  Persson	  	   	   	  
	   070-‐648	  64	  31,	  richard.persson@stromsund.se	  	  	  



	  	  

	  

Jämtkraft	  Ski	  Marathon	  -‐	  Tommie	  Jirhed	  	   	   	  
	   070-‐372	  52	  68,	  tommie.jirhed@jamtland.nu	  	  

ICA	  Loppet	  –	  Janne	  Ottosson	  	   	   	   	  
	   070-‐646	  22	  72,	  jan@otto-‐ski.com	  	  	  	  

Haldo	  Hanssons	  Minne	  -‐	  Halvar	  Eliasson	   	   	  
	   070-‐578	  86	  09,	  eliasson.kluk@gmail.com	  	  

Flyktingloppet,	  Eva	  Westum-‐Kveli,	  	   	   	  
	   +47	  907	  74	  126,	  evawkveli@gmail.com	  

	  	  

	  	  	   	  

                 

                                   	  

 

 


