2019-12-20

Till kommunskidarrangörer

Kommunskidan 2020
Nu är det dags för kommunskidan igen och vi hoppas att ni är intresserade av att vara
med och arrangera kommunskidan 2020.
Vi ser gärna att ni propagerar för att så många som möjligt ska delta i kommunskidan.
Alla orter och klasser kan ha trimklass och det är för dem som inte vill åka på tid eller
tävla.
Det är viktigt att åkarna placeras i rätt klass från första deltävlingen, se nästa sida.
Annars kan det bli fel vid sammanställningen och prisutdelningen.
Åkare som deltar i kommunskidan på annan ort än hemmaklubbens, åker utom tävlan.
Deras resultat ska inte räknas med i inskickade resultat.
Resultatlistor skickas för sammanställning efter varje deltävling till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Medborgarhuset, 842 80 Sveg
eller mail fritid@herjedalen.se
För gemensam annonsering på hemsidan vill vi att ni meddelar oss så snart ni vet att ni
kommer arrangera tävlingar.
Vi behöver veta:
 Kontaktperson
 Telefonnummer
 Vilka tävlingsdagar och tider som gäller
 Om det är klassiskt eller fristil
Informationen till fritid@herjedalen.se eller 0680-163 92
Vänliga hälsningar
Fritidsenheten

Adress

Medborgarhuset

Tfn

0680-161 00 vx

842 80 SVEG

Fax

0680-169 66

Bankgiro

251-5294

Hemsida
www.herjedalen.se
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Regler för kommunskidan i Härjedalen
8 år och yngre: Ingen tidtagning och lika pris till alla.
9 - 16 år: I de klasserna delas det ut pokaler som tidigare år till 1:an, 2:an och 3:an.
Alla som deltar får diplom. Upp till och med 16 år får de som åker 3 deltävlingar eller flera en plakett
som minne från kommunskidan.
Trimklass: Är till för alla som vill åka utan tidtagning inom arrangemanget.
KLASSINDELNING
Herrar
Klass

Födda

H 8 och yngre
H 9-10
H 11-12
H 13-14
H 15-16
H 17-18
H 19-20
H 21H 35H 50H 56-

12 – senare Ingen tidtagn.
11 - 10
09 - 08
07 - 06
05 - 04
03 - 02
01 - 00
99 och tidigare
85 och tidigare
70 och tidigare
64 och tidigare

Damer
Klass

Födda

D 8 och yngre
D 9-10
D 11-12
D 13-14
D 15-16
D 17-19

12 och senare Ingen tidtagning
11 - 10
09 - 08
07 - 06
05 - 04
03 - 01

D 20D 35D 50D 56-

00 och tidigare
85 och tidigare
70 och tidigare
64 och tidigare

Det är viktigt att åkarna placeras i rätt klass redan från första deltävlingen.
Poängfördelning i tävlingsklasserna, de tre bästa resultaten räknas av de fem.
1:an = 7 poäng
2:an = 5 poäng
3:an = 4 poäng
4:an = 3 poäng
5:an = 2 poäng
6:an = 1 poäng

