
                                                   

INBJUDAN till Vinterpremiären 17 och 18 december 2022 
 

Tävlingsplats 
Matojärvi skidstadion, Kiruna 

 

Program 
Intervallstart båda dagarna, klassisk teknik lördag och fristil söndag. 
Första start 11.00 lördag, 10.00 söndag med klasserna P/F 0-8 först 

 

Klasser 
Klass Sträcka 
P/F 0-8 800m 
P/F 9-10 1,5 km 
P/F 11-12 2,4 km 
P/F 13-14 3,3 km  
P/F 15-16      4,3 km 
D 17-21  8,6 km (2x4,3) 
H 17-21 12,9 km (3x4,3) 
Öppen/motion  4,3 km  

 

BD-cup 
Tävlingen ger poäng i BD-cup för åkare i klubb ansluten till Norrbottens skidförbund  
 

Anmälan 
Via Idrott Online senast 13 december 2022.  Efteranmälan i mån av plats kan göras fram till 
en timme före första start mot 50% högre avgift. 
 
Utländska åkare via idrotten Online Tävlingskalender - IFK Kiruna | IdrottOnline (skidor.com) 
eller via mejl till skidor@ifkkiruna.se 

 

Anmälningsavgifter  
Ungdom 100kr /Juniorer 120kr /Seniorer 150kr / Öppen motion 150 kr 
Betalas i samband med anmälan till BankGiro 658-7331 eller Swish 123 338 3072 
 
Utländska åkare: IBAN SE 9880000826440543097281  BIC SWEDSESS 

https://ta.skidor.com/Register.aspx?EventID=13740&orgid=2066


Vid inställd tävling återbetalas 50% av anmälningsavgiften.  

 

Startlista 
Startlistan publiceras på www.ifkkiruna.se samt på tävlingsplatsen senast kvällen innan 
första tävlingsdag 

 

Resultatlista 
Publiceras endast på hemsidan  www.ifkkiruna.se 

 

Priser 
Medalj till de 3 främsta i varje klass. Ceremoni i nära anslutning till sista målgång i varje 
klass, samt några utlottningspriser. 
 
P/F 0-8 får sin medalj vid målgång. 

 

Nummerlappar 
Utlämnas från tävlingsexpeditionen med start  09.00 lördag, 08.00 söndag. 
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr. 

 

Tävlingsregler 
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande, funktionärer samt åskådare deltar på 
egen risk. Detta är ett publikt arrangemang och fotografering för sociala medier kan komma 
att ske. 

 

Temperaturjour 
Köldgräns -15 grader för ungdomar, -17 grader för juniorer & seniorer.  
Jour finns från 06.00 båda tävlingsdagarna, 070 5259551 
Aktuell temperatur på tävlingsplatsen finns också att läsa på www.ifkkiruna.se 
 

Omklädning 
På stadion finns allmänna omklädningsrum för damer respektive herrar. 
Omklädningsrummen är vid ingången till isladan. 
 
Info om bansträckning och övrigt se vår hemsida Vinterpremiären - IFK Kiruna - IdrottOnline 
Klubb 
 
 

Kontaktpersoner 
AnnaKarin Niva, IFK Kiruna    070 525 95 51       skidor@ifkkiruna.se 
Petter Johansson, Jukkasjärvi IF   070 228 55 93     petter-j@live.se 

http://www.ifkkiruna.se/
http://www.ifkkiruna.se/
https://www.ifkkiruna.se/Arrangemang/vinterpremiaren2/
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