DALSKIDAN
ANTAL TÄVLINGAR
Fyra tävlingar och man räknar de tre bästa. Man måste ha deltagit i minst två tävlingar för att få pris.

FÖRENINGAR
Arrangerande föreningar Bengtsfors BOIS, SK Granan, Åmåls OK och ev. OK Kroppefjäll.
OKK har ännu inte lämnat besked om man kan vara med och arrangera en deltävling.
Deltagare från andra föreningar får delta i tävlingarna. Skulle fler föreningar vilja vara med och
arrangera så kan man till nästa säsong låta den föreningen arrangera en tävling och någon av ovan
föreningar ”vilar” det året och sedan går man runt så. Inte fler tävlingar än fem/ säsong.

TYP AV TÄLINGAR
2 st Klassiska 1,5 km – 10 km individuell start och ev. masstart.
2 st Fristil 1,5 km – 10 km individuell start och ev. masstart.

TÄVLINGSDAGAR
Onsdag 14 jan SK Granan Klassiskt Framflyttad tillsvidare pga. snöbrist
Tisdag 3 feb Åmåls OK Fristil
Onsdag 11 feb Bengtsfors BOIS Fristil
? OK Kroppefjäll ?

STARTTID
KL. 18.00–19.00 (ev. -19.30)

ANMÄLAN
Resp. förening bestämmer om man när man vill ha in anmälningar till deltävlingen.
Någon dag innan tävlingen eller att man anmäler sig på plats och får starttid på
tävlingsplatsen. Ev. kan man släppa iväg två och två på samma starttid.
Det vore kanske bra om föreningarna ringer/mailar till arrangerande förening dagen före tävlingen
och meddelar ungefär hur många som kommer.

KOSTNADER
Inga startavgifter. Kostnaderna delas mellan föreningarna beroende på hur många startande resp.
förening har. När säsongen är slut så ser man vad priserna har kostat och sedan delar man detta
mellan föreningarna utifrån hur många åkare som får pris i respektive förening. Har en förening 10
åkare som får pris och det är sammanlagt 100 åkare som får pris så betalar föreningen 10 % av
kostnaderna.

PRISER OCH PRISUTDELNING
Pokaler till 1, 2 och -3:an. Plaketter till övriga.
Prisutdelning i samband med sista deltävlingen alt. på resp. klubbs avslutning. Inga pokaler/ plaketter
till + 17 år klassen. Något annat ex. valla till 1- 3:an.
Det kan vara svårt att ha prisutdelning i samband med sista tävling pga. det kan bli för sent.
Tävlingarna kanske är klara fram mot kl. 20.00. Sedan skall allt sammanställas och det tar tid. Därför
kan det kanske vara bättre att varje förening har prisutdelningen i samband med sin avslutning.

POÄNGTÄVLING
Poäng enl. följande:
20– 18- 16- 14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 osv.

ÅLDERSKLASSER
F/P – 8 ÅR

1,5 km

F/P 9-10 ÅR

2,5 km

F/P 11-12 ÅR

2,5 km

F/P 13-14 ÅR

2,5 km

F/P 15-16 ÅR

5,0 km

H/D 17 ÅR –

5 - 10 km

ADMINISTRATION
Åmåls OK sköter allt denna säsong genom Magnus Svensson. Resultat skickas till
magnus.svensson.33@telia.com.
ÅOK som administrerar och läger upp resultat och en aktuell tabell på sin hemsida. ÅOK köper även
priser och fakturerar de andra klubbarna.

