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Välkommen till terränglöpning i Sävast  

Onsdag 3 juni, Onsdag 1 juli, Onsdag 5 augusti 
Klassindelning:                                                                                                                                                          

P-F   0-8 (Knattelöpet)     700m       kl 18:30  H-D 17-20                     6100m      kl 19:00 
P-F  9-10  (00/99)           1500m      kl 18:35 H-D Seniorer                 6100m      kl 19:00 
P-F 11-12 (98/97)           2500m      kl 18:40 H-D 40                           6100m      kl 19:00 
P-F 13-14 (96/95)           3700m      kl 18:55 H-D 50                           6100m      kl 19:00 
P-F 15-16 (94/93)           3700m      kl 18:55 H-D 60                           6100m      kl 19:00 
Motion H-D                    3700m      kl 18:55 Motion H-D                   6100m      kl 19:00 

 

Anmälan/förfrågningar:  
Anmälan senast söndag innan genomförandet (31/5, 28/6, 26/7) via savastskiteam@live.se, (ange: namn, 
klass, födelseår, och ev klubbtillhörighet). Efteranmälan är möjlig fram till en timme före första start mot 
förhöjd avgift. Ev förfrågningar ställs till Calle Pakkala (tävlingsledare) 070-234 98 32 alt till Krister 
Berglund på 070-651 94 25.  

 
 Anmälningsavgift per deltävling: 

 0-8 år: 50 kr 9-16 år: 60 kr Motionsklass: 60 kr 
Övriga: 100kr Efteranmälan + 40 kr  

 

Anmälningsavgift erlägges kontant på tävlingsplatsen. Ingen fakturering av tävlingsavgifter genomföres. 
 
Start:  
Sävast Ski Team´s klubbstuga, Sävast. Nummerlappar kan uthämtas från kl 17:15. 
 
Bansträckning, startlistor, resultat, vägbeskrivning till tävlingen: 
Framgår på Sävast Ski Team´s hemsida, http://www.idrottonline.se/boden/savastskiteamif-skidor. 
 
Prisutdelning:  
Efter varje deltävling sker en utlottning av presentkort1, 2 st a 250 kr på Team Sportia och 2 st a 250 kr på 
ICA Sävast och av ett antal hederspriser. Efter genomförd terrängserie erhåller löpare i ungdomsklasserna 
medalj då man fullföljt två av tre deltävlingar och pokal utdelas till de tre bästa i respektive klass från P-F 
9-10 år. I den slutliga sammanställningen räknas de två bästa placeringarna för respektive löpare. 
 
Bonuspriser: 
Vid varje deltävling erhålls spurtpris (totalt 2 st priser a 200 kr) till den dam och herre på distansen 6100 m 
som är förste löpare uppe på ”hyllan”, se bansträckning. Efter genomförd terrängserie erhålls premie för ev 
nya banrekord 2 i klasserna: PF 13-16 år (200 kr), HD 17-20 (300 kr) och DH seniorer (500 kr).  
 
Försäljning:  
Fika och hamburgare/varmkorvs försäljning from kl 17:30. 
 

Regler:  
Svenska friidrottsförbundets tävlingsregler gäller. Deltagandet sker på egen risk. 

                                                 
1 Gäller ej klass PF 0-8 år  
2 Gäller i förhållande till de resultat som presterats from den första sommarterrängseriens genomförande 2008 (080602) fram till genomförd 
sommarterrängserie år 2009 med sista tävlingsdatum 090805. 


