
 

 

Inbjudan till Bruksvallarna Nordic Ski Marathon 

Lördag 9 januari 2016 

Seedningsgrundande inför Vasaloppet och Tjejvasan 

Gemensam start  10.00 på Skidstadion i Bruksvallarna 

 

Klasser: Damer / Herrar 42 km  ( seedningsgrundande Vasaloppet) 

Damer / Herrar 21 km  ( seedningsgrundande Tjejvasan) 

  

Teknik: Klassiskt 

Anmälan 

Senast 7 januari 2016. Sker i första hand via idrottenonline på er egen klubb eller om  ni 

saknar klubb maila till  oss funasdalens.if@telia.com. På anmälan måste det anges namn, 

adress, klass, klubb, telefon och Pg alt. Bg för eventuell återbetalning. 

Ni som inte har någon klubb att tävla för kan bli medlem i Funäsdalens IF om ni i er anmälan 

meddelar detta samt betalar in 200 kr extra utöver anmälningsavgiften. Utländska åkare 

anmäler sig via funasdalens.if@telia.com.  

Anmälningsavgift 

I anmälningsavgiften på 500 kr, varav 50 kr oavkortat går till insamlingen “ Fäll ett träd för 

cancer”, ingår lunch och tillgång till dusch och bastu på Hotell Bruksvallsliden. 

Betalningen ska vara registrerad på Bg 465-2277  senast 8 januari, alternativt medtag kvitto. 

Går även att betala med SWISH till nummer 123 086 81 25 “Bruksvallarna Event AB”. Skriv 

”Bruksvallarna NSM” och visa  betalningen vid hämtning av nummerlappen. Om tävlingen 

ställs in förbehåller sig arrangören att behålla 50% av inbetald startavgift. 
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Efteranmälan 

600 kr tom kl. 09.00 på tävlingsdagen vid sekretariatet på Bruksvallarnas Skidstadion.  

Vid anmälan på plats gäller kontant betalning alt.betalning med SWISH. 

Nummerlappar 

Hämtas på Bruksvallarnas Skidstadion i tävlingssekretariatet från kl 08.00. 

Start och Mål 

Bruksvallarnas Skidstadion. Start kl. 10.00 

Dusch/Bastu 

Hotell Bruksvallsliden. www.bruksvallsliden.se  0684 201 80 

Tävlingssekretariat 

Bruksvallarnas Skidstadion 

Priser  

Samtliga tävlande får en present från Bruksvallarna. 

Fina priser lottas ut bland alla som kommer i mål. 

Tävlingsregler  

Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Deltagande sker på egen risk. 

Upplysningar 

Tävlingsledare Magnus Myhr  +46 (0)70-382 02 12 , info@bruksvallarna.se 

 

Logi 

Gå in på www.bruksvallarna.se/bo alt. ring Destination Funäsfjällen 0684-155 80. 

 

För mer information om logi och övriga frågor om Bruksvallarna, besök 

www.bruksvallarna.se.  
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