
 

 

Tåsjödalen Classic Ski 
19 mars 2023 
 
Inbjudan och PM 
 
Tåsjö IF välkomnar alla skidåkare till tävlingen Tåsjödalen 
Classic Ski söndagen den 19 mars! 
Klassisk teknik, distanser 41 km & 17 km  
Tävlingen ingår som deltävling i Gällö Skog Jämtland Ski 
Tour. 
Start och mål på Ångermanlands högsta berg, Tåsjöberget.  
 
Klass Sträcka Starttid Teknik 
D/H Motion 21 41 km 11.00 klassisk stil 
D/H Motion 35 41 km 11.00 klassisk stil 
D/H Motion 50 41 km 11.00 klassisk stil 
D/H Motion 60 41 km 11.00 klassisk stil 
D/H Motion      17 km 11.00 klassisk stil 
 
Gällö Skog Jämtland Ski Tour 
För deltagare i Gällö Skog Jämtland Ski Tour. All info om Touren finns på  
facebook på sidan Jemtlandsskitour 
 
Anmälan 
Anmälan och betalning ska finnas Tåsjö IF tillhanda senast lördag 18 mars 2023 kl. 
16:00. Anmäl genom att maila info@tasjoif.se. Ange TCS i rubrik och meddela namn, 
födelsedatum, klubb och VASAloppsID (om du vill seedas till 2024) samt vilket lopp 
och vilken klass du startar i.  
För start kräver vi medlemskap i skidklubb ansluten till SSF. Det går att lösa 



medlemskap i Tåsjö IF på plats på tävlingsdagen, 50 kronor per person. 
 
 
Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är 400 kr för 41 km och 300 kr för 17 km. Avgiften ska vara 
betald senast lördag 18 mars kl. 16.00 till Tåsjö IF.  
Betalning sker via swish 123 085 15 84 eller Bg 5648-2524 märkt Tåsjödalen Classic 
Ski ange ditt namn och 17 km eller 41 km. 
 
Efteranmälan 
Du kan efteranmäla dig på tävlingsdagen, mellan kl 9.00 och 10.15, till sekretariatet 
på tävlingsplatsen. Utöver startavgiften tillkommer 100 kr för efteranmälan.  
 
Seedning till Vasaloppet 
Det långa loppet på 41 km är seedningsgrundande till Vasaloppet 2024. Ta med ditt 
Vasaloppsidnummer, som arrangör ansvarar vi för att skicka resultatlistorna till 
Vasaloppet/ Seedning. 
 
Vätskekontroller 
Under loppen finns vätskekontroller cirka var 5:e-6:e km samt vid målgång. 
 
Sjukvårdspersonal 
Kommer att finnas tillgänglig vid start- och målplats. 
 
Tävlingsledning 
Tävlingsledare: Magnus Ahlstrand 070-620 69 93.  
Tävlingssekretariat: Kristina Widborg Ahlstrand, 070-963 47 95. 
 
Nummerlappar 
Hämtar du ut på tävlingsdagen mellan kl 9.00 och 10.15 hos sekretariatet på 
tävlingsplatsen.  
 
Köldgräns 
– 20˚C vid startplatsen. 
 
Tävlingsregler 
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. 
 
Överdragskläder 
Åkare ansvarar själv för överdragskläder. Utrymme finns att förvara kläder vid 
nummerlappsutlämningen. 
 
Avbruten tävling 
De som bryter under loppet meddelar sig till närmaste funktionär som ordnar med 
transport till målplatsen. Åkare som inte startar eller som bryter ska ovillkorligen 
meddela sekretariatet i mål innan tävlingsplatsen lämnas. 
 



Omklädning/dusch 
Omklädningsrum och duschar finns i skolan i Kyrktåsjö, följ skyltning. 
Omklädningsmöjligheter finns även före start vid startområdet. 
 
Priser, prisutdelning Tåsjödalen Classic Ski 
Penningpriser ges i form av träningsbidrag till de tre första damerna och herrarna i 
långa loppet, 41 km. 
1:a pris D/H 3 000 kr 
2:a pris D/H 2 000 kr 
3:e pris D/H 1 000 kr 
 
Utmärkelser ges till de tre första damerna och herrarna i det korta loppet, 17 km. 
 
Prisutdelning cirka 45 minuter efter första målgång i respektive klass, 41 km. 
För deltagare i Gällö Skog Jämtland Ski Tour sker prisutdelning efter sista 
deltävlingen i touren. 
 
Parkering 
Sker på anvisade platser vid tävlingsplatsen. 
 
Boende 
Möjlighet att hyra stuga finns vid tävlingsplatsen. Kontakta Anders Jonsson, Lapland 
Explorer, 073-083 42 83. 
 
Arrangörer 
Tåsjö IF i samarbete med Tåsjöbergets fritidsanläggningar/ Lapland Explorer och 
Tåsjö snöskoterklubb.  
 
Mer information om arrangemanget lägger föreningen löpande ut på: 
www.facebook.com/tasjoklassikern  
www.facebook.com/tasjoif 
Denna sida fungerar inte i skrivande stund.  www.tasjoif.se – www.tåsjöif.se  
 

 

Välkomna 

till en tävling i vacker natur!  


