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Längd och alpint 

Tävlingsinformation 

 
 
 
 
 
 

 

Tävlingsplats  Längd: Skyttis friluftsområde 

  Alpint: Åsbacken – Friska Viljor AK 

 

Tävlingsdagar  Onsdag 15/3 

 Längd (förmiddag) 

 Alpint (eftermiddag) 

  Torsdag 16/3 

 Längdstafett (förmiddag) 

 

Klasser  Alpint 

  Klassindelning: 

  H21, H30, H40, H50, H60, H70, H80. 

  D21, D35, D50. 

Motionsklass. 

  I snowboard samt telemark utgår endast en dam- respektive herrklass. 

   

  Tävlingen omfattar storslalom, snowboard samt telemark.  

  Samtliga discipliner tävlar på storslalombanan.  

  Snowboard och telemark räknas ej in i lagtävlingen.  

 

  Längd – individuellt 

  Klassindelning: 

  15 km: H21, H35. 

10 km: D21, D35, D50, Motionsklass, H40, H45, H50, H55, H60. 

5 km: H65, H70, H75, H80.  

I samtliga klasser ska minst två deltagare starta för att mästerskap ska 

gälla. Vid mindre antal sker uppflyttning till närmast yngre klass. 

 

  Längd – stafett 

3x5km oavsett klass 

  Klassindelning: 

  Seniorklass 

  Oldboysklass – D35/H35 och äldre, minimum 130 år tillsammans. 
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Nummerlappar Hämtas på Örnsköldsviks brandstation 14/3 kl. 17.00-19.00, alt. i 

tävlingsområdet på tävlingsdagen.  

Alpina deltagare kommer tilldelas nr-lapp i tävlingsområdet i Åsbacken. 

 

Vallabod  Finns att tillgå på Skyttis friluftsområde och Åsbacken (se karta). 

 

Spårkort Ingår i anmälningsavgiften för tävlingsdagarna. För åkare som vill testa 

bana och skidor dagarna innan gäller Skyttis´ spåravgifter. Går att betala 

med swish på plats.  

 

Banor och spår Längd avgörs på 5km-slinga. 

  Samtliga alpina discipliner tävlar på storslalombanan. 

  Spårkarta finns på brandsm.se 

 

Anmälan  All anmälan sker via anmälningsformuläret (se länk brandsm.se). 

  

 

Anmälningsavgift: Längd och alpint: 300 kr/person och tävling. 

  Deltagande i både längd och alpint: 450 kr/person. 

  Stafett: 300 kr/lag. 

 

  Plusgiro: 353351-0 

Märk referensfältet med förening, antal tävlande och bankettdeltagare. 

 

  Sista anmälningsdag: 28/2–2023 

 

Efteranmälan  Plus 100 kr per anmälan på ordinarie pris. 

 

 

Prisutdelning  15/3: Banketten. 

  16/3: Direkt efter avslutad tävling. 

 

Försäkring  Deltagande i tävlingarna och bankett sker på egen risk. 

  Se till att DU har ett fullgott försäkringsskydd – ansvaret är DITT! 

 

Sjukvård Sjukvårdsutbildad personal samt sjukvårdsmateriel finns i 

tävlingsområdena. 
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Dryck och kläder Dryck i målområdet och vid varvning. Åkarna ansvarar själva för 

överdragskläder. 

 

Omklädning & dusch Finns på Skyttis i anslutning till tävlingsområdet. 

 

Försäljning Café och lunch vid Skyttis. Hamburgare, korv, smörgåsar, fika, dryck och 

kaffe. Enklare form av förtäring vid Åsbacken. 

 

Tävlingsbestämmelser Enligt Svenska Brandmästerskapen – Skidor alpin, längdåkning och 

skidstafett. Länk: brandsm.se  

     

Bankett  Hägglunds Arena: 400 kr/person 

 

Transport Egen transport mellan tävlingsområdena. Anmäl till tävlingsledning om 

hjälpbehov av transport finns. 

 

Boende Rabatterat boende finns på Hotel Statt. Uppge kod FHSM15 vid 

internetbokning alt. ”Brand-SM” vid telefonbokning för att erhålla 15% 

rabatt. 

 Rabatterat boende finns på Elite Plaza Hotel. Följ länk Brand/polis SM, 

bokning Elite Plaza Hotel eller vid telefonbokning så uppger ni ”Brand-

SM” för att erhålla 15% rabatt. 

 Finns mängder av andra centrala alternativ, dock utan rabatterat pris. 

 Se ”boendekarta” för ytterligare info om placering. 

 

Reservation Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för dialog med 

SBRIF angående tävling och gällande smittskyddsregler. Vi reserverar 

oss för att kunna ställa in med kort varsel. Det är inte säkert att hela 

anmälningsavgiften kan återbetalas.  

 

Tävlingsledning Joel Zacco – 070 320 50 14 

  Daniel Bandolin – 070 201 78 26 

  Jesper Andersson, boendefrågor – 070 354 42 27 

 

 

Varmt välkomna önskar ÖBIK, samt räddningstjänsten och 

polisen i Örnsköldsvik! 

brandsm.se
https://bookings.elite.se/ibe/details.aspx?hotelID=16760&lang=sv&group=7459067&hgID=0&currID=129&dt1=8474&nights=1&rooms=1&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0
https://bookings.elite.se/ibe/details.aspx?hotelID=16760&lang=sv&group=7459067&hgID=0&currID=129&dt1=8474&nights=1&rooms=1&adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0

