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INBJUDAN TILL VIRTUELL SÄSONGSFINAL
I LÄNGDÅKNING 5 APRIL 2020
Svenska Skidförbundet har nöjet att bjuda in till en virtuell säsongsfinal i längdåkning
5 april 2020. Då säsongens sista tävlingar inte kunnat genomföras som planerat vill
Svenska Skidförbundet ge landets skidåkare chansen till en säsongsfinal på ett
underhållande och innovativt sätt.

Den virtuella säsongsfinalen innebär att deltagarna genomför sina tävlingslopp
på hemmaplan. Tävlingsdistansen är 15 kilometer i dam- respektive herrklassen.
Distans och tid registreras via deltagarnas mobiltelefon eller träningsklocka i
appen RaceOne.

Arrangör
Svenska Skidförbundet i samarbete med RaceOne.

Klasser
Damer och herrar

Tävlingsregler och registrering
•

De tävlande måste genomföra sina lopp kl. 06–12 söndagen den 5 april.
Inrapportering av resultat kan göras i appen RaceOne fram till kl.13.

•

Både damer och herrar åker 15 kilometer skejt på valfri plats i landet. *

* = Om det är möjligt är det bra om loppet genomförs på en homologiserad tävlingsbana
eller en bana som har tävlingskaraktär. Detta för att ge så likvärdiga förutsättningar som
möjligt.
•

Loppet måste genomföras på snö.

•

Tävlingsformen är individuell start och deltagarna skall förhålla sig till
regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 personer.

•

De tävlande laddar ner appen RaceOne från AppStore eller Google Play och
registrerar ett konto.

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, SE-791 19 FALUN
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

När loppet är genomfört lägger den tävlande in sitt resultat i tävlingen enligt
följande:

1. Sök upp loppet genom att skriva ”skidor” i sökrutan på startsidan i
appen och välj dam- eller herrtävlingen.

2. Lägg till dig som deltagare på knappen ”Jag är deltagare”.

Sida 2 (5)

3. Välj ”Lägg till resultat manuellt”.

4. När loppet är genomfört, skriv in din tid.
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5. Skicka med ett bildbevis från loppet, exempelvis en bild på din klocka
med tävlingstiden.

Anmälan och startavgift
Anmälan görs genom att de tävlande att laddar ner appen RaceOne och
registrerar sig till tävlingen enligt instruktionen här ovan.
Anmälningsavgifter och registrering i RaceOne ska vara genomfört senast lördag 4
april kl. 18.00 för att deltagarna ska räknas med i tävlingen.
I samband med sin registrering i RaceOne swishar deltagarna 100 kr i startavgift
till swishnummer 1234838595 och skriver ”50319” samt namn och klubb på
deltagaren i meddelandefältet.
Pengarna går till SSFs barn- och ungdomsarbete. Vilket eller vilka projekt som
får pengar kommer redovisas av SSF vid ett senare tillfälle.

”Hejarklacken”
För de som inte är med och tävlar men vill vara hejarklack till tävlingarna så är
det möjligt att bidra till SSFs arbete genom att swisha valfri summa på samma
swishnummer och enbart märka inbetalningen med ”50319”.

Prisbord
Precis som alla tävlingar så har vi ett fint prisbord. Bland alla som anmält sig
och betalat anmälningsavgiften kommer vi kommer lotta ut ett antal av
säsongens tävlingsdräkter från Craft.
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De deltagare som postar något från sitt lopp på Instagram (innan, under eller
efter) och taggar med @skiteamswexc kommer att prioriteras i utlottningen.
Vinnarna kommer att utses under v.15 och kommer kontaktas personligen.

Välkomna och lycka till önskar Svenska Skidförbundet!
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