Inbjudan
Riksfinalen
Dala Järna IK skidskytte bjuder på uppdrag av
Svenska Skidskytteförbundet in till ungdomstävlingar

Sprint med skicrosshinder & stafett Lördagen
den 23 februari
Distans söndagen den 24 februari 2019

Skidstadion, Snöån
Välkomna!

Preliminärt program (programmet kan uppdateras efterhand)
Fredag 22/2
Lördag 23/2

Officiell träning
Lagledarmötet Myrbacka skola, boendet
Sprint med skicrosshinder
Vapenkontroll, för de med startnr 4
Inskjutning med tavelbyte
Första start

15.00 – 17.00
20.00
8.00 – 9.30
8.15 – 9.30
9.45

Stafett

Söndag 24/2

Vapenkontroll, för de med sträcka 4

14.15 – 15.00

Inskjutning

14.30 – 15.00

Första start
Kamratmiddag
Distans
Vapenkontroll, för de med startnr 4
Inskjutning med tavelbyte
Första start

15.15
18.00 – 20.30

Tävlingsklasser
Riksfinal
H/D 12-13
H/D 14-15
Stafett
Mix 4-mannalag,
en vardera D12-13, H12-13, D14-15, H14-15

8.15 – 9.45
8.30 – 9.45
10.00

Anmälan / Anmälningsavgift
Via IndTA/Idrott online senast 2019-02-15, efteranmälan endast i mån av plats till Janne senast
2019-02-21 mot förhöjd avgift.
OBS! Är man uttagen att tävla för sin region så är det regionsansvarig som anmäler åkarna både
till de individuella loppen samt antal stafettlag för regionen. Övriga åkare anmäler sig själva som
vanligt men använder regionen istället för klubblag.
Vill man vara med i ett stafettlag så mejla namn, förening och ålder till Janne så sätter vi ihop mixlag.
Anmälningsavgift: Riksfinalen 150 kr/dag, Stafett Riksfinal 250 kr/lag, Stafettåkare i mix-lag 50
kr/st. Insättes i samband med anmälan klubbvis (se bg nedan) 50 % av anmälningsavgiften
återbetalas vid inställd tävling.

Genom anmälan så godtar man att vara med på bilder på hemsidor och i
tidningar. Om man inte vill det så får ni kontakta oss.
Kamratmiddag
Lördag kl. 18.00 - 20.00 ordnas kamratmiddag (tacobuffé) med prisutdelning i
församlingshemmet. Gångavstånd från boendet Myrbacka skola. Kamratmiddagen ingår i
boendet men skulle det vara någon som inte bor på boendet och vill äta så anmäler man det till
Matilda senast 2019-02-15. Det är ett begränsat antal platser så först till kvarn. Samt betalningen
ska vara inne den 2019-02-18. Efter kamratmiddagen så kommer det att vara disco i samma
byggnad för de aktiva. Märk namn på inbetalningen. Bankgiro 601-5358.

Logi/vallabodar
Logi kommer att finnas på Myrbacka skola för de aktiva och ledare. Vi vill att det bor 1 ledare på
10 personer som har ansvaret för ungdomarna. Boka via Matilda senast 2019-02-15. Det är hårt
underlag och man bor i tilldelade klassrum. Det kommer att ingå middag på fredag i Myrbacka
skolas matbespisning, kamratmiddag lördag, frukost lördag och söndag och kvällsfika lördag. Vid
bokning anger man ev matallergier. Inkvartering från 15.00.
Boendepaket med mat kostar 600 kr och sätts in senast 2019-02-18. På bankgiro: 601-5358

Vallabodar saknas vid tävlingsplatsen.

Duschar finns vid boendet i gymnastiksalen.

Servering
Enklare servering kommer att finnas på stadion.
Snöå Bruk har lunchbuffé i deras restaurang, fredag-söndag för
100 kr/person. Man kan även beställa matlådor därifrån för 75
kr/låda. Boka innan 2019-02-15 om ni tänkt att äta lunch där samt
lådorna bokas via mail eller telefon till johanna@snoabruk.com
eller 070-237 54 23

Information från skidskytteförbundet
I samband med VM i Östersund så arrangeras Future Stars Seminar och en ungdomstävling Next
Generation Challange för 14-15 åringar. 1 flicka + 1 pojke från alla nationer som tillhör IBU har fått
inbjudan till tävlingarna. Sverige har möjlighet att ställa upp med 2 flickor + 2 pojkar.
Vinnaren i sprinten + distansen från Riksfinalen är de som får förmånen att representera Sverige!
Skulle vi ha samma segrare båda dagarna så är det 2:an från distansen som rankas först osv.
Seminariet pågår 4 mars – 8 mars.

Information
Vi har en facebook grupp som heter Riksfinalen 2019 Dala Järna
IK Skidskytte, där vi kommer att lägga ut information som rör
boendet och tävlingarna.

Boende för övriga rekommenderar vi:

Dala Järna Hotell

www.dalajarnahotell.se

0281-206 98

Snöå Bruk

www.snoaresort.se

0281-240 80/ 070-237 54 23

Värdshuset flottaren Vansbro

www.flottaren.se

0281-711 30

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Janne Eriksson

070-697 51 23

snoborg@telia.com

Tävlingssekreterare
Linn Adolfsson

073-847 94 81

linn@hydrameco.se

Skjutbanechef
Ronnie Adolfsson

070-217 85 55

ronnie.adolfsson@edu.torsby.se

Chef Logi
Matilda Olsson

073-848 40 42

Matilda_olsson@outlook.com

Chef Start/Mål
Stig Brindbergs

076-113 54 97

Chef Tidtagning
Rolf Larsson

010-482 83 59

Spårchef
Erik Eriksson

TD 1
Erik Gradin
TD 2
Vakant

070-386 19 92

Erik.gradin@utb.solleftea.se

