INBJUDAN BERG OPEN – SLEDCROSS
DATUM:

Onsdag 24 februari 2021

PLATS:

Persåsbacken

BANAN:

Lilla kälkbanan i Persåsbacken.

ARRANGÖRER:

Myrvikens Skol IF, Persåsens skid- och kälkklubb.

ANMÄLAN:

Deltagare anmäler sig till ansvarig för Skol IF på sin skola. Ansvarig
mejlar in anmälningar till forbundet@swesliding.se senast 16 februari
på avsedd anmälningsblankett.
Anmälan ska innehålla: Namn, Personnummer, Tävlingsklass Skola och
Årskurs.
Medlemskap i förening är ett krav för deltagande.

ANTAL DELTAGARE: Är begränsat till max 40 personer för att minska risken för trängsel
och underlätta för alla att hålla avstånd. Av den anledningen har
tävlingen inte Skol-DM status och omfattar endast Skol IF i Bergs
Kommun.
ANSVARIG VUXEN:

Varje Skol IF som avser att delta i tävlingen måste ha en ansvarig
vuxen med på plats.

ANMÄLNINGSAVGIFT: 40 kr per deltagare. Betalas in av respektive Skol IF till Persåsens Skid-

och Kälkklubbs BG 247-2272 alt SWISH 123 124 24 86. Respektive
Skol IF ansvarar för att insamla anmälningsavgiften från sina
deltagare.
COVID-19:

Utifrån gällande läge vill arrangören uppmärksamma alla på följande:
-

Om du har minsta förkylningssymptom. Stanna hemma!
Tvätta och sprita händer regelbundet.
Håll minst en kälkes avstånd från varandra och undvik trängsel.
Hosta och nys i armvecket.
Undvik att röra dig själv i ansikte, ögon, näsa och mun.
Nya restriktioner kan träda i kraft med kort varsel. Håller er därför
uppdaterade via sociala medier och hemsidor.
Kontaktuppgifter
E-post: niclas.bentzer@skridsko.se
Tel: 010-467 42 46

REGISTRERING:

Från 9.30 i sekretariatet.

TÄVLINGSMÖTE:

9.50 i målfållan

TRÄNING:

10.00-11.00 är banan öppen för träning.

FINALER:

Första start 11.30 Heat med fyra åkare i varje. Lottad startordning.

KLASSER:

F12 och P12. Elever i årskurs 4-6 är välkomna att delta.

REGLER:

Hjälm obligatoriskt för samtliga klasser. Ryggskydd och goggles
rekommenderas. Resten tar vi på tävlingsmötet.

UTRUSTNING:

Heltäckande kläder. Grova kängor. Standard snowracer eller liknande
med tre skidor varav en styrande. Kälke finns att långa på plats.

FÖRSÄKRING:

Alla deltagare omfattas av en olycksfallsförsäkring i Folksam via
Riksidrottsförbundet. OBS! Därför krävs medlemskap i förening för att
få delta! Nedan kan du läsa mer om försäkringsskyddet via idrotten:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/skolidrott
Vårdnadshavare uppmanas dock att alltid se över det privata
försäkringsskyddet för barn som deltar i idrottsaktiviteter och
komplettera detta vid behov.

FÖRSÄLJNING:

Fika finns att köpa på plats. Men dagen blir lång så rekommenderas
att ha med rejäl matsäck.

INSTÄLLD TÄVLING: Köldgräns är -17 grader. Om det blir kallare än så ställs tävlingen in.
Det samma gäller om förutsättningarna i backen innebär att
förhållandena inte är säkra.
Genomförandet är också under förutsättning av att nuvarande
allmänna råd och restriktioner för Covid-19 inte förändras.
Deadline för att meddela om tävlingen är inställd är 08.00 onsdag 24
februari. Håll utkik på www.swesliding.se och
www.facebook.com/swesliding

VÄLKOMMEN!
Kontaktuppgifter
E-post: niclas.bentzer@skridsko.se
Tel: 010-467 42 46

