
Information om

BJÖRNJAKTEN 2022 

Fredag 9 december, kl. 19.00  
Lagledarmöte Björnjakten 2022. Sker digitalt. Länk till 
mötet: 
Klicka här för att komma till lagledarmöte via Teams

Lördag 10 december 
Första start: kl. 10.00. Intervallstart, fri stil.

Söndag 11 december  
Första start: 10.00. Jaktstart, klassisk stil. 
D/H 0-8, individuell start och ingen tidtagning någon 
av dagarna.

Start: Första start kl. 10.00. Upprop 5 minuter före.  
De tävlande ansvarar för att vara på plats i tid. Det är 
även deltagarens ansvar att starta på utsatt tid.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning med chip. Chip 
tilldelas vid ingång till startfållan lördag och behålls till 
söndagens tävling. Återlämnas vid mål söndag. Chip 
som ej återlämnas faktureras 1000 kr. Vid borttappat 
chip, var i god tid till starten på söndagen för att få 
nytt. Arrangören tillhandahåller chip för tävlande i alla 
klasser.

Träning och besiktning av banor: Fredag och lördag 
kl. 16.30–20.30. Förbjudet att vistas på banan när 
pistning pågår. 

Tävlingsplats: Skidstadion, vid sporthallen.  
I Älvdalen, norra Dalarna.

Tävlingsexpedition: Sporthallen, skidstadion.  
Lördag och söndag från kl. 08.00. Nummerlappar 
avhämtas klubbvis på tävlingsexpeditionen. 
Undvik trängsel.

Strykningar: Inlämnas till tävlingsexpeditionen  
senast 1 timme före start.

Tävlingsjury: Ordförande Lars-Erik Rosenqvist, täv-
lingsledare Dan Eriksson, biträdande tävlingsledare 
Cathrine Mörk. 
Informationen fortsätter på nästa sida

D/H 15-16 startar först. Från kl. 9.55 och fram till att sist 
startande har gått i mål är tävlingsbanan avstängd för alla 
utom för de som kör sitt lopp.

Uppvärmningsspår finns ej, medtag löparskor för uppvärm-
ning. Det kommer att vara en lite längre paus mellan D/H 
13-14 och D/H 11-12 så att det finns möjlighet att åka banan. 

1. Åkning ska ALLTID ske i rätt åkriktning. 

2. Testbacke finns ovanför stora parkeringen, följ   
    skyltar.

3. Ledare, föräldrar och publik ska befinna sig  
    bredvid spåret under tävling. Ej på spårbädden.

Älvdalens IF Skidor hälsar alla varmt välkomna till Björnjakten 2022. För att 
kunna bjuda på en fin tävling för alla ber vi om er hjälp och uppmärksamhet:

GN Schakt AB
Älvdalen

på skidstadion i Älvdalen den 10-11 december

Klass 
D/H 15-16 
D/H 13-14

Lördag 
5 km (4x1,25 km) 
2,5 km (2x1,25 km)

Söndag 
5 km (4x1,25 km) 
2,5 km (2x1,25 km)

Klass 
D/H 11-12 
D/H 9-10 
D/H 0-8 

Lördag 
2,5 km (2x1,25 km) 
1,25 km 
1 km

Söndag 
2,5 km (2x1,25 km) 
1,25 km 
1 km

Paus

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1MGI5NDMtM2U2OC00NjIzLTkyOGEtODBjZWIwMjNhNThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3b4ff35-1772-477d-8653-c9e4ecc382a6%22%2c%22Oid%22%3a%2208e579a1-708a-4a61-8601-5da6bb79d02d%22%7d


Varvning: sker inne på stadion.

Följ resultaten: På live.skidor.com livesänder vi re-
sultat från tävlingen. Följ oss även på facebook.com/
alvdalensif och på instagram alvdalensifsk.

Dusch & toaletter: Sporthallen.

Regler: Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller.
Bruten tävling lördag betyder ej start på söndag. 
Vågstart tillämpas vid behov på söndag.

Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive 
besöker på egen risk. 
Med anmälan har du godkänt att vi publicerar ditt namn 
på internet (resultatlista).

Spåret: Spårvakter finns vid banan och har rätt att 
agera enligt tävlingsregler. Åkning på tävlingsbanan, 
ska alltid ske i rätt åkriktning. Visa hänsyn!

Bruten tävling: Tävlande ska omedelbart meddela täv-
lingsexpeditionen vid avbruten tävling.

Prisutdelning: D/H 0-8 direkt efter målgång. För övriga 
utomhus vid Höghols förskola, 50 m rakt västerut från 
sporthallens entré, fortlöpande efter varje avslutad 
klass under söndagen den 11/12. Tid meddelas på 
tävlingsplatsen. 

Alla som deltar båda dagarna  upp till och med 14 år 
får pris. I övriga klasser procentuellt enligt riktlinjer. 
Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.

Startlistor: publiceras senast fredag den 9/12, 
kl. 9.00 på www.alvdalensif.se. 

Resultatlistor: publiceras söndag den 11/12 på  
www.alvdalensif.se.

Sjukvård: Sjukvårdskunnig personal finns på plats. 
Kontakta 070-254 68 70.

Servering: ”Hamburgerian” erbjuder  
hamburgare, korv, läsk, kaffe/the och godis. Ute vid 
rotundan (bredvid parkeringen).

Kom i håg dina saker! Hjälps åt med att få med allt 
hem. Kvarglömt skickas inte. 

Temperaturgräns: -15 grader.

Inställd tävling: Vid inställd tävling  
faktureras 50 procent av anmälningsavgiften.

Ta hand om varandra! Undvik trängsel.

Tävlingsledare:   
Dan Eriksson 
E-post: bjornjakten@gmail.com 
Cathrine Mörk, 070-254 68 70.

Hemsida: www.alvdalensif.se  
Facebook: facebook.com/alvdalensif

Älvdalens IF skidor hälsar er varmt 
välkomna till en trevlig skidhelg!
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