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KORSNÄSLOPPET  

SKICROSS - SPRINT 2023 
Söndag 19 februari 2023 

Klasser: 
H 0–8 D 0–8 H 9 D 9 H 10 D 10 H 11 D 11 H 12 D 12 
H 13 D 13 H 14 D 14 H 15 D 15 H 16 D 16 H 17–20 D 17–20 
H 21- D 21- 

  (Vid få anmälda kan klasser slås ihop) 

Tävlingsform starttider: 
Skicross/sprint fri stil. H/D 0–8 åker 1 varv på banan, ev. kan avkortning komma att göras för de yngsta, 
meddelas i PM, ingen tidtagning, resultatlista i bokstavsordning, prisutdelning direkt vid målgång.  
H/D 9 och äldre åker en prolog med individuell start som direktkvalificering till finaler, A-, B-, C-,.. med de 
bästa tiderna i A-final o s v, prisutdelningar klassvis, meddelas under dagens gång. Preliminärt tidsschema 
nedan. 
Bansträckningar kan justeras beroende på snömängd men vi vill gärna visa upp vår fantastiska skicross-bana 
Hinder kommer också att finnas! 

10.00 
11.00 

12:00 

Start prolog H/D 9 – H/D 21-, startintervall anpassas till antal deltagare. 
Intervallstart H/D 0-8. Föräldrar på skidor får gärna åka med de minsta runt banan. 
Prisutdelning direkt vid målgång.
Start finaler H/D 9 – H/D 21-, A-finaler sist. 

Anmälan: 
Anmälan via Idrott Online. Ni som har egna chip, anmäler dessa. Sista anmälningsdag ons.15/2. OBS! 
Max 250 deltagare. Anmälningsavgift 200 kr faktureras respektive klubb i efterhand. Efteranmälan mot 
förhöjd avgift 270kr, tas emot i mån av plats till e-post: filip.andersson@korsnasifsk.se senast fredag 17/2. 
Fri parkering, visa hänsyn till våra parkeringsfunktionärer. 

Tävlingsplats: 
Skidstadion vid Pumpen i Hosjö, Falun. Försäljning av hamburgare, korv, fika. Betalning via Swish. 
Reservarena: Riksskidstadion Lugnet. Eventuell flytt meddelas i god tid. 

Nummerlappar och chip: 
Chip kommer att användas för klasserna H/D 9 – H/D 21-. Nummerlapp och chip upphämtas klubbvis. De 
åkare som har eget chip anger dessa i anmälan. Ej återlämnad nummerlapp eller chip debiteras med 
straffavgift 300 kr/nummerlapp 1000 kr/chip. 

Lagledarmöte: 
Tävlingsledare Thomas Ekhammer håller i lagledarmöte kl. 09:00 på plats. Exakt plats meddelas i PM.

Prisutdelning: 
H/D 0–8  vid målgång. Alla barn upp t.o.m. 8 år får medalj. 
Övriga klasser prisas efter respektive klass avslutad A-final. D.v.s. kort väntan! Alla får pris! 

Tävlingsregler: 
Se tävlingsform ovan, i övrigt enligt SSF:s tävlingsregler. Allt deltagande sker på egen risk. 

Övrigt: 
Vid eventuella ändringar framkommer dessa i PM och alla uppdateringar publiceras på vår hemsida. 




