
     
    

 

Inbjudan 
 

På uppdrag av Svenska Skidförbundet inbjuder Borås Skidlöparklubb till  

 

Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2021 för seniorer 
 

Tävlingarna arrangeras i år utan publik och är inte någon offentlig tillställning. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19. 

  
Tävlingsplats Borås Skidstadion, Brämhult, Borås 9 - 11 februari 2021 

 

Tävlingsdagar: 
 
     Tisdag 9/2                                                    
 
 
     Onsdag 10/2 
 
 
     Torsdag 11/2 
 
 

 

 

D21, 10 Km, Intervallstart, Fri stil 

H21, 15 Km, Intervallstart, Fri stil 

 

D21, 1474 m, Sprint, Klassisk stil 

H21, 1474 m, Sprint, Klassisk stil 

 

D21, 15 km, Masstart, Klassisk stil 

H21, 30 km, Masstart, Klassisk stil 

 

 

Anmälan av deltagare Anmälan till SM 2021 sker via SSF-TA  

senast fredagen den 5 februari 2021. 

 

Tävlingarna kommer att ha ett begränsat startfält enl. kvotsystem 

pga Covid-19. 

Vi återkommer med detaljer kring detta så snart vi kan. 

Anmälningarna kommer att sorteras mha FIS-punkter för distans 

resp. sprint. Anmälan är endast en intresseanmälan tv. 

 

Anmälan av lagledare/kontaktperson sker via blankett som finns 

på hemsidan. skidsm21.se 

 

Observera att SM-tävlingarna är internationella tävlingar och att 

varje anmäld åkare ska ange FIS-kod. På anmälan ska namn, 

klubb, FIS-kod, klass och distans anges. 

 

Genom anmälan godkänner ni publicering av namn på hemsidan. 

OBS! Ofullständig eller sen anmälan eller betalning registreras ej. 

  

 

http://www.skidor.com/langdakning/
http://www.skidsm21.se/


 
Anmälningsavgift 

 

Individuellt 350 kr/distans. 

Anmälningsavgiften faktureras i efterhand. 

 

Transponder/Chip Alla åkare ska ha ett personligt chip. Åkare som glömt eller saknar 

chip kan hyra sådant i tävlingsexpeditionen för 150 kr/tävlingsdag. 

Ej återlämnad extra eller hyrtransponder/chip debiteras klubben 

med 750 kr/enhet. 

 
Lagledarmöten 
 
 
 
 
 
Seedningsförfarande 
 
PM för tävlingarna 

 

Söndag 7/2 Informationsmöte Digitalt 18.00 

Måndag 8/2, Borås Skidstadion, Digitalt kl 18.00. 

Tisdag 9/2, Borås Skidstadion, Digitalt kl 19.00. 

Onsdag 10/2, Borås Skidstadion, Digitalt kl 18.00. 

Länkar till digitala möten kommer att finnas i PM. 

 

SM-lottning enl. regel 338 bilaga 8 

 

Finns att ladda ner från hemsidan skidsm21.se 

from. 2021-02-07, i lagledarpärmen samt anslaget på 

tävlingsområdet. 

  

Program Se hemsidan skidsm21.se  

  

Spår och stadion 
 
Vallabodar 

Se hemsidan skidsm21.se 

 

Se hemsidan skidsm21.se 

 

Reservort 
 
 
 
 
Tekniska Delegater 
 
 
Upplysningar 

Meddelas senare. 

Preliminärt besked 11/1 

Definitivt besked 25/1 

Varje förening ansvarar för egen ombokning av logi. 

 

Robert Erixon, Örebro 

Björn Westerström, Linköping 

 

Tävlingsledare: Håkan Axelsson, 0707-559812 

Per Johansson, 0706-762606  

Banchef: Ulf Högfeldt, 0700-001360 

 

Covid-19 
 

SM arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi 

genomför tävlingen enligt ”Svenska Skidförbundets riktlinjer och råd för tävlingar” 

vilket innebär: 

❏ Det kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför kan 

ny information komma med kort varsel och att det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt 

uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen. 

❏ För snabb informationsspridning kommer vi att använda tävlingens hemsida 

skidsm21.se 

❏ Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt ansvar att följa de 

allmänna rekommendationerna från FHM 

❏ Vi uppmanar föreningar att minimera antalet medföljande på tävling 

❏ Vi kommer inte att erbjuda mat-/dryckesförsäljning 

❏ Gemensamma omklädningsrum för omklädning/dusch kommer inte att erbjudas  

❏ Det kommer att finnas restriktioner om vilka som får befinna sig på banan och 

tävlingsområdet 

 

http://www.skidsm21.se/
http://www.skidsm21.se/
http://www.skidsm21.se/
http://www.skidsm21.se/
http://www.skidsm21.se/

