På uppdrag av Svenska Skidförbundet inbjuder Östersunds SK till
Scandic Cup/JVM uttagning 5-7Januari 2018.

TÄVLINGSPLATS:

Östersunds skidstadion, Östersund

DISTANS/TEKNIK:

Fredag 5 januari
D17-20
H17-20

Masstart, Fri stil
10 km
20 km

Lördag 6 januari
D17-18
D19-20
H17-18
H19-20

Intervallstart, Klassisk stil
5 km
5 km
10 km
10 km

Söndag 7 januari
D17-18
D19-20
H17-18
H19-20

Sprint, Fri stil
1,1 km
1,1 km
1,3 km
1,3 km

ANMÄLAN:

Via Idrott online.
OBS! Betalning i samband med anmälan Bg 5456-6690 alt
Pg 727666-0 Anmälan är giltig först när betalning mottagits.
Vänligen märk inbetalning med klubb-namn
Medtag bg/pg-utdrag/kvitto
Om fel belopp har betalats så att vi måste skicka faktura på
resterande, så kommer vi att ta ut en fakturaavgift på 100 SEK
”Om fel belopp har betalats och vi blir tvungna att fakturera kommer vi att ta ut en f

Ev utländska åkare anmäler till astridaslin@hotmail.com
Ev utlandsbet: IBAN SE3295000099604207276660
BIC code/Swift: NDEASESS
Sista anmälningsdag:
Tisdag 2 januari 2018.
Efteranmälan tillåts i mån av plats fram till lagerledarmötet dagen
före resp tävlingsdag. Därefter tillåts ingen efteranmälan.
Efteranmälan: mailas till astridaslin@hotmail.com
Amälningsavgift:
280 SEK för respektive deltävling.
Efteranmälan: 430 SEK för respektive deltävling som betalas med
bankkort eller swish i sekretariatet.
Ej tillåtet att starta utan FIS kod och chip.
Chip finns att hyra vid borttappad/glömt chip – 150 SEK./dag
TÄVLINGSREGLER

FIS tävlingsregler gäller.

PRISER:

Fredag:
Lördag:
Söndag:

6 st produktpriser/klass
15st priser/klass
6st priser/klass

VALLABODAR:

Vallabodar finns i nära anslutning till Skidstadion och uthyres från
från kl 14.00 onsdag 3 jan – söndag 7 jan.
Vallabod
Uppställn.plats vallabil (upp till 10 m)
Uppställn.plats vallabil (över 10 m)

3 200 SEK/bod (16 m²),
2 000 SEK
2 400 SEK

Bokas via http://www.scostersund.se/
OBS! Depositionsavgift för vallabodsnyckel: 200 SEK
Betalas kontant vid hämtning av nyckel.
SERVERING/MAT

Lunchservering kl 11-14 vardagar, 11-15 lör-sön på Arctura
Restaurang & Skybar som ligger i direkt anslutning till stadion
Meny kommer att finnas från tisdag v 1
https://www.jamtkraft.se/arctura/
Alla som på något sätt deltar i tävlingarna (åkare, vallare, ledare,
föräldrar mm) får äta lunch till ett reducerat pris: 100 SEK/pers
(ord lunchpris är 130 SEK). För att få detta pris behöver ni ett
Scandic Cup deltagarbevis som hämtas i Tävlingssekretariatet
och visas upp i restaurangen
Det går även att hämta lunchlådor på Arctura till samma pris
Kaffeservering i sekretariatets nedre våning

LOGI

Se info på hemsidan http://www.scostersund.se/

ÖVRIGT

Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att behålla 50% av
anmälningsavgiften.

UPPLYSNINGAR

Tävlingsledare: Tommie Jirhed 070-372 52 68
tommie.jirhed@jamtland.nu
Tävlingssekretare: Astrid Åslin 070-227 58 84
astridaslin@hotmail.com

HEMSIDA:

http://scostersund.se/
Följ vår hemsida som löpande uppdateras med info.

Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i och besöker tävlingarna på egen risk. Vi
fråntar oss all ersättningsskyldighet för skada som kan uppkomma under eller i samband
med tävlingarna.

Östersunds SK hälsar alla aktiva, ledare, publik och media
varmt välkomna till Östersund

