
Inbjudan! 

 

Nässjö SKI inbjuder till klassiskt 
rullskidsmarathon och 

ungdomstävling i fristil 2021-10-02. 
 

Plats   Lövhult utanför Nässjö. 

Bana Lövhults rullskidbana, vi bjuder på en lättåkt och 
bilfri bana som går som varvlopp. Beroende på 
om de sista detaljerna på rullskidbanan blivit 
färdigställd i tid så blir det för 42km 10-13varv. 
Orolig för att du räknar fel på varven, lugn vi 
hjälper dig. Banor för ungdomstävlingen 
presenteras tydligare i PM. 

Klasser, åkstil och distanser 
marathontävling  H/D 17-20 42km masstart klassiskstil. 

H/D 21 42km masstart klassiskstil. 

   H/D 40 42km masstart klassiskstil. 

   H/D 50 42km masstart klassiskstil. 

   H/D 60 42km masstart klassiskstil. 

   H/D 70 42km masstart klassiskstil. 

   Motion Mix ca 20km masstart. 

   Klasser slås ihop vid få startande.  



 
 
Klasser, åkstil och distanser 
ungdomstävling H/D 9-10 ca 4km fristil intervallstart. 

   H/D 11-12 ca 4km fristil intervallstart. 

   H/D 13-14 ca 8km fristil intervallstart. 

   H/D-15-16 ca 12km fristil intervallstart. 

Hjul och Skidor Standardhjul (2or), för klasser med klassiskstil 
gäller också minst ett hjul med backspärr per 
skida.   

Anmälan Via Idrottonline. Vid problem maila 
tavling@nassjoski.se så löser vi det. 

Anmälan stänger 2021-09-29 

Avgift 150kr för samtliga marathonklasser. ”Swishas” 
till telenr: 123 657 1111 eller överförs till bankgiro 
5325-6657 senast 2021-09-29, annars räknas inte 
anmälan som giltig. Märks med ”Lövhult RSM ” 
namn och klubb. För ungdomar faktureras 
avgiften till respektive klubb i efterhand, 
70kr/ungdom. 

Efteranmälan På plats vid nummerlappsutdelningen. 08:00-9:00 
för ungdomar, 10:00-11:00 för marathonklasser. 
Avgift för efteranmälan är 50kr + ordinarie 
avgift. 

Starttid Första start 10.00 för ungdomar. Masstart för 
marathonklasser kl 12.00. 

Nummerlappsutdelning  I Motionsgården öppnar 08.00.  

Priser Pris till samtliga deltagare i klasserna H/D 9–10. 
Öriga klasser pris till placering 1-3. Fri startavgift 
nästa år och andra fina priser kommer också att 
lottas ut. 

Prisutdelning Snarast efter målgång för sista ungdoms 
respektive marathonåkare.   

Tävlingsregler SSF:s regler gäller. Tävlande, ledare och åskådare 
medverkar respektive följer tävlingarna på egen 
risk. Observera att vid rullskidstävling ska hjälm 
och glasögon bäras. 

Upplysningar Patrik Ottosson. Tävlingsled. 070-6996499 
Hemsida: www.nassjoski.se 
E-post: tavling@nassjoski.se 

Vi hälsar tävlande och ledare varmt välkomna! 


