
Inbjudan till 

Nässjö Biathlon Race 

Söndag den 20 januari 2019 i 

Lövhult, Nässjö 

Deltävling 1, SydCup-Ski 2019, Distans  

Tävlingen innehåller både tävlingsklasser, för deltagare som får tävla i enlighet med Svenska 

Skidskytteförbundets (SSSF) reglemente, och en öppen klass för övriga som vill delta. 

TÄVLINGSKLASSER HD 10–11    

HD 12–13 

HD 14–15   

HD 16–17 

HD 18–19 

HD 20–21 

HD 22 Senior 

HD 35 (Veteran) 

 

ÅKSÄTT Fristil 

 

ANMÄLAN Via IndTA-Online på er föreningshemsida (tävlingsklasser) 

Via e-mail till tavling@nassjoski.se (öppen klass) 

Sista anmälan 2019-01-17 

 

EFTERANMÄLAN Efteranmälan kan endast göras i öppen klass. 

 

AVGIFT Tävlingsklass: 100 kr. Avgiften debiteras deltagarens förening 

eller, om så önskas, betalas den på plats, vid 

nummerlappsutdelningen, kontant eller via Swish. 

Öppen klass: 50 kr. Ingen dubbel avgift vid efteranmälan. 

 

KONTAKTPERSON Uppge person som vi kan nå vid eventuellt inställd tävling. 

 

TIDER 09.00-10.00 Incheckning 

10.00 Spåren öppnar för uppvärmning 

10.30 Lagledarmöte 

10.30 Banvisning 

11.00-11.45 Inskjutning 

12.00 Första start (tävlingsklasserna) 

 

Direkt efter att tävlingsklasserna har kommit i mål får öppen 

klass möjlighet att provskjuta gevären, därefter startar tävlingen 

för den öppna klassen. 

 

NUMMERLAPPAR Nummerlappar delas ut i Motionsgården från kl. 09.00. 

 

  

mailto:tavling@nassjoski.se


TÄVLINGSVAPEN Luftgevär. Deltagare i tävlingsklasserna ska ha tillgång till eget 

vapen under tävlingen. 

Till åkare i öppen klass finns lånevapen, som ligger på 

skjutplatsen. 

 

PRISUTDELNING Prisutdelning sker direkt efter att sista åkaren har kommit i mål 

och när resultatet är klart. 

 

TÄVLINGSREGLER Tävlingsklasser: SSSF:s reglemente gäller. 

Öppen klass: Förenklade regler gäller. Öppen klass har liggande 

skytte med stöd, och det kommer att finnas två banlängder att 

välja på, en kortare för de yngsta och en för de som vill åka lite 

längre. 

Tävlande, ledare och åskådare deltar i eller följer tävlingarna på 

egen risk. 

 

DUSCH OCH 

OMBYTE 

 

Omklädningsrum, dusch och bastu finns i Motionsgården 

UPPLYSNINGAR Jonas Franzén, tävlingsledare, 070-650 42 02 

Geir Flaa, TD 

Mattias Hellquist, skjutbanechef 

Hemsida: www.nassjoski.se 

E-post: tavling@nassjoski.se  

 

TÄVLINGSPLATS Lövhult, strax utanför Nässjö  

 

Vi hälsar åkare, ledare och publik varmt välkomna till Lövhult! 

Nässjö SKI 

http://www.nassjoski.se/
mailto:tavling@nassjoski.se

