PM
Riksfinalen i Skidskytte
Den 22 – 24 februari
Dala-Järna IK Skidskytte bjuder in till
skidskyttetävlingar på skidskyttestadion i
snöån 22 – 24 februari
Sprint med skicross hinder och stafett lördag 23
februari
Distans söndag 24 februari

Välkomna!

[Skriv här]

Program fredag 22 februari
Tid
15.00-16.30
18.00—19.30
20.00

Verksamhet
Träning
Mat för de som bokat logipaket vid
boendet.
Lagledarmöte Myrbackaskola

Anm
Snöå
Matsalen Myrbacka
skola
Matsalen vid boendet

Program lördag 23 februari – Sprint och Stafett
Tid
8.00-9.30
8.15-9.30
09.45

14.15-15.00
14.30-15.00
15.15
18.00
20.30-22.00

Verksamhet
Vapenkontroll
Inskjutning
Första start spint med skicross
hinder
Stafett
Vapenkontroll
Inskjutning
Start

Anm
För de med slutsiffra 4

För de med sträcka 4

Kamratmiddag med prisutdelning Församlingshemmet
Disco för ungdomarna
Församlingshemmet,
Kyrkan

Program söndag 24 februari -Distans
Tid
8.15-9.45
8.30-9.45
10.00

Verksamhet
Vapenkontroll
Inskjutning
Första start
Prisutdelning efter samtliga gått i
mål.

Anm
För de med slutsiffra 4

[Skriv här]

Tävlingsklasser
Riksfinal:
o H/D 12-13
(.22/luftgevär)
o H/D 14-15
(.22/luftgevär)
o Stafett D12-13 + H12-13 + D14-15 + H14-15 (.22/luftgevär, Max 23 lag)

[Skriv här]

Åksträckor och spårsträckning
Åksträckor och antal skjutningar presenteras nedan:

Sprint med skicrosshinder:
Klass

Sträcka

Skytte

Banor

Tillägg

HD 12/13
HD 14/15

3 km
4,5 km

LL med stöd
LL

3*1 km
3*1,5 km

Straffrunda
Straffrunda

Klass

Sträcka

Skytte

Banor

Tillägg

HD 12-15

3 km

LL (+ 3 reservskott)
med stöd för 12-13
åringar

3*1 km

Straffrunda

Klass

Sträcka

Skytte

Banor

Tillägg

HD 12/13
HD 14/15

4 km
6 km

LLL med stöd
LLL

4*1 km
4*1,5 km

30 s
30 s

Stafett:

Distans:

[Skriv här]

Anmälan / Anmälningsavgift
Via IndTA/Idrott online senast 2019-02-15, efteranmälan av alla tävlingar endast i mån av plats till
Janne senast 2019-02-21 mot förhöjd avgift.
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. Efter
prisutdelningen så kommer det att vara disco i samma byggnad för de aktiva.

Logi/vallabodar
Logi kommer att finnas på Myrbacka skola för de aktiva och ledare. 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.
Inkvartering från 15.00.
Idrottshallen kommer att vara öppen från 14.00 för ombyte till träningen.
Vallabod kommer att finnas vid boendet. Det är gemensamt för alla och kan inte bokas.
Separat information om boendet kommer ni att få vid incheckning och lagledarmötet.

Servering
Enklare servering kommer att finnas på stadion.
Snöå Bruk har lunchbuffé i deras restaurang, fredag-söndag för 100
kr/person eller hämta en låda för 75 kr/person. Bokas via mail eller
telefon till johanna@snoabruk.com eller 070-237 54 23

[Skriv här]

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.

•

Nummerlappar hämtas ut vid sekretariatet på tävlingsdagarna.
Påsarna kommer att vara sorterade regionvis.

•

Prisutdelning för sprint och stafett kommer att vara i samband med kamratmiddagen.
För söndagens distans kommer prisutdelningen att vara på stadion för samtliga efter att alla
gått i mål. Så snart som möjligt. Tid kommer att anges av speaker.

[Skriv här]

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Janne Eriksson

070-697 51 23

snoborg@telia.com

Tävlingssekreterare
Kim Adolfsson

073-820 72 82

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

070-386 19 92

TD 1
Erik Gradin

Erik.gradin@utb.solleftea.se

Tävlingskansli
Skidstadion, öppettider:
• Fredag 14.00 – 17.00
• Lördag 07.30 – 16.30
• Söndag 07.45 – 13.00
Banskisser kommer att finnas vid tävlingsplatsen samt på lagledarmötet.

Välkomna!

