Deltagarinformation
Bruksvallarna Nordic Ski Marathon
10 januari 2016
** FLYTT AV TÄVLINGEN TILL SÖNDAG **
Premiären av Bruksvallarna Nordic Ski Marathon flyttas fram en dag till söndag 10/1 och
starten blir 11.00.
Beslut taget då dagens väderprognoser har ändrats till det kallare inför lördagens tävlingar.
Den nederbörd som beräknas komma in har flyttats fram till söndagen vilket gör att kylan
kommer bestå under morgondagen. På söndag ser det ut att bli lätt snöfall och ca 15grader.
Superfina spår.
Ni som har anmält er men inte kan ställa upp på söndag meddela oss gärna via mail
funasdalens.if@telia.com
Välkommen på söndag!

Gemensam start kl. 11.00 på skidstadion i Bruksvallarna.
Klasser:

Teknik:

Herrar/Damer 42 km (seedningsgrundande Vasaloppet)
Damer/Herrar 21 km (seedningsgrundande Tjejvasan)
Klassisk

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 4652277 
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.
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.
Köldgräns:
Vid temperatur ner till mellan 2025 grader tar tävlingsjuryn beslut på lördag morgon
beroende på yttre väderförutsättningar.
Nummerlappar:
Hämtas på Bruksvallarnas Skidstadion i tävlingssekretariatet från kl 07.00.
Start och mål:

Bruksvallarnas Skidstadion. Gemensam start samtliga klasser kl. 10.00
Dusch/ombyte:
Hotell Bruksvallsliden, 068420180
Tävlingsexpedition:
Tävlingssekretariatet är på Bruksvallarnas skidstadion, öppet från lördag morgon 07.00
Priser:

Samtliga tävlande får en present från Bruksvallarna.
1-3 i varje klass får en delikatesslåda från Bruksvallarnas Rökeri.
Bland alla deltagare lottas ut 1st äventyrsvecka från Strapatser och 1st stugvecka från
Lullens Stugby.
Prisutdelning:
På Bruksvallarnas skidstadion, direkt efter dagens sista målgång. ca 14.00
Banprofil:
Det är fantastiska förhållanden i skidspåren & tävlingsslingan som går i dalgången mellan
Bruksvallarna & Ramundberget. Det blir en varvbana på ca 21km med start i Bruksvallarna
via 4motionspåret till Ramundberget. Runt 5km slingan och tillbaka till Bruksvallarna via
Sunmaidspåret. Fin långloppsbana med lätt kupering.
Vallabod & toaletter:
Finns 2st mindre vallautrymmen på skidstadion. Toaletter finns på skidstadion.

Vätska:
Vätskekontroller i Ramundberget efter ca 12km (andra varvet vid ca 33km) och på
skidstadion i Bruksvallarna vid varvning vid ca 21km. Sportdryck är Etixx.
Servering:
Enklare förtäring finns i serveringskåtan på stadion samt lunch på Hotell Bruksvallsliden.

Logi:
Gå in på 
www.bruksvallarna.se/bo
alt. 
www.ramundberget.se
eller ring Destination
Funäsfjällen 0684-155 80.
Tävlingsjury & upplysningar:
Magnus Myhr, tävlingsledare, 070-3820212, 
info@bruksvallarna.se
Yngve Ström, banchef, 070-3210160
Cristina Persson, tävlingskansliet, 076-807 41 99, 
funasdalens.if@telia.com
Tävlingsregler:

Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Deltagande sker på egen risk.
Välkomna önskar Bruksvallarna Event & Funäsdalens IF

