
 

   

Tävlings PM – Åsracet 
2 oktober 2022 

  

Start/Mål Start DM-klasser (D/H13-75 och Motion) klockan 11:00.  

Start Elitklass klockan 11:20. 

Starten är c:a 50 meter in på Stenestadsvägen i Norra Vram. Målet är vid 

Stenestads Kyrka. Tävlingsbanan är 9km lång. 

Efteranmälan Startavgift vid efteranmälan är 150 kr upp t.om klass H/D20. För övriga klasser är 

startavgiften vid efteranmälan 350 kr Efteranmälan sker vid målområdet och är 

möjlig fram till kl 10:30 under tävlingsdagen. Betalning på plats endast med Swish  

Parkering och Start: Vid Norra Vrams Kyrka c:a 150 meter från starten 

transport Mål: 150 öster om Stenestads kyrka. 

   Vi uppmanar även till att ni hjälps åt att samåka ned till starten från målområdet. 

  Se kartor längre ned i PM:t. 

 

Överdragkläder Lämnas i bil vid starten och den person som startar loppet ombesörjer 

    transport upp till målet.  

Nummerlappar Nummerlappar hämtas vid målet i Stenestad Kyrka fram till 10:30. Den ska bäras 

väl synlig framtill på bröstet. Alla andra placeringar av nummerlapp innebär ingen 

tidtagning. 

Tidtagning  Manuell tidtagning. Endast bruttotider presenteras direkt efter tävling (räknade 

från kl 11:00). Nettotider kommer till resultatlistan. 

Utrustning DM klasser kör på standardhjul (2or) och minst ett hjul per skida måste vara 

utrustat med backspärr. Elitklasserna (inbjudna team) kör på 3or och skidor som 

tillhandahålls av Rullskidcenter. Alla åkare skall bära hjälm och glasögon.  

Godkända hjul är de som anges av Svenska Skidförbundet enligt detta dokument: 

https://www.skidor.com/globalassets/rullskidor/dokument/guideline-

rullskidor/220401-ssfs-rekommendationer-hjultyper.pdf  

Priser/Resultat Pris till 1a, 2a, 3e åkare junior, herr och dam. Till inbjudna elitåkare står Båstad-

Mölle för priser.  

Prisutdelning efter att alla gått i mål och då sker även utlottning av priser bland 

närvarande deltagare. Resultatlistor kommer att anslås vid målet, på 

http://idrottonline.se/BjornstorpsIF-Skidor samt Facebook. Klasser kommer att 

justera för att vara DM grundande. 

https://www.skidor.com/globalassets/rullskidor/dokument/guideline-rullskidor/220401-ssfs-rekommendationer-hjultyper.pdf
https://www.skidor.com/globalassets/rullskidor/dokument/guideline-rullskidor/220401-ssfs-rekommendationer-hjultyper.pdf
http://idrottonline.se/BjornstorpsIF-Skidor


 

   

Tävlingsregler Åkning kommer att ske på allmänna vägar, så håll till höger. Vanliga trafikregler 

gäller och vägen är inte avlyst. Allt deltagande sker på egen risk. Vi tar inget 

ansvar för eventuell uppkommen skada. 

Övrigt Målområdet kommer alltid att vara bemannat. Det kommer inte att finnas tillgång 

till dusch eller matservering. 

Tävlingsledare Stefan Petterson, 0736-427214 

och info  Information kommer även att finnas på vår hemsida: 

  http://idrottonline.se/BjornstorpsIF-Skidor/ 

Fotografering Fotografering kommer att ske innan, under och efter arrangemanget. Foton 

  kommer enbart att användas av Björnstorps IF. Tävlingsledare är kontaktperson 

  gällande GDPR. 

 

Startområdet 

 

  

http://idrottonline.se/BjornstorpsIF-Skidor/


 

   

Målområdet 

 

Parkering strax bortanför målområdet 

 


