INBJUDAN

Kopparskidan
i samarbete med

12 januari 2019 – Nationalarenan Lugnet, Falun
Varmt valkomna till Falun lordag den 12 januari da Falun Borlange
SK bjuder in till FIS tavling!
För er som kommer till vår tävling på lördagen vill vi tipsa om att även åka Bergeboloppet i
Borlänge på söndagen den 13 januari.
Lördag 12 januari

Klassisk teknik
D17-20 – 10 km
H17-20 – 15 km
D21 – 10 km
H21 – 15 km

Första start

Lördag kl: 10:00

Anmälan

Anmälan ska göras senast måndag 7 januari via SSF TA
Tävlingskalender. Efteranmälan kan ske fram till
lagledarmötet fredag 11 januari. Anmälan för utländska
åkare på www.konferensbyran.se/konf/fis
Ordinarie startavgift 250 kr och vid efteranmälan 350 kr.
Anmälningsavgiften inbetalas på BG 5128-3893 till Falun
Borlänge SK. Betalningen ska vara tillhanda innan
uthämtning av nummerlapp. Betalning vid efteranmälan kan
göras med swish på tävlingsexpeditionen.

Vid inställd tävling återbetalas 50 % av anmälningsavgiften.
Svenska deltagare använder sitt personliga chip. Övriga får
låna chip av arrangören.
Tävlingsexpedition

Målhuset på stadion.
Fredag 11 januari kl. 16.00 – 20.00
Lördag 12 januari kl. 07.00 – 12.00

Lagledarmöte

Fredag 11 januari kl. 19:00, konf. rummet Stora Enso-huset

Prisutdelning

Efter varje genomförd klass, se kommande PM.

Övrig information

Fredag 11 januari är spåren öppna mellan kl. 13-15 för
officiell träning.
På tävlingsdagen sker försäljning av enklare mat och fika.
Vi kommer att kunna erbjuda ett begränsat antal vallabodar.
Kostnad lämnas vid förfrågan efter 20 november. Intresse
för bokning av vallabod meddelas senast fredag 7 december
via mail till konferens@konferensbyran.se.

Logi

För grupper hjälper vi gärna till med bokning av logi.
Ring Konferensbyrån, +46 243 848 36 eller maila till
konferens@konferensbyran.se

Upplysningar

Falun Borlänge SK/Konferensbyrån, +46 243 848 36 eller
+46 70 591 10 67

Tävlingsregler

FIS ICR. Tävlande, funktionärer och åskådare
medverkar/närvarar vid tävlingen på egen risk.

Tävlingsledare

Hans Jacobsson, +46 70 088 1650

Tävlingssekreterare

Agneta Andersson

Hemsida

http://www.falunborlangesk.se/

Varmt välkomna till
Falun – Borlänge – Dalarna!

