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PM TERRÄNG-SM 2013 
ARRANGÖR: FALU IK - FRIIDROTT 

Tävlingscentrum 

Riksskidstadion Lugnet, Falun 

Vägbeskrivning 

Följ skyltning mot Lugnet 

 

Parkering 

Sker i anslutning till ishallen och är gratis 

 

Banan 

Banan är 2 km lång och är belägen på Lugnet. Banprofil samt karta finns att hämta på 

hemsidan: www.smfriidrott.com  Terräng-SM  Banan 

 

Omklädning 

Sker i Lugnets sportcenter, i anslutning till stadion. 

 

Nummerlappar och avprickning 

Uthämtning av nummerlappar gäller som avprickning och sker individuellt senast 60 min 

före start.  Uthämtning sker på lördag 09:00-16:00, söndag 08:30-13:30. Nummerlappar 

http://www.smfriidrott.com/
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till söndagens tävlingar lämnas endast ut på söndag. Tävlar du i fler klasser måste du 

hämta ut en ny nummerlapp för VARJE klass. Nummerlappen ska bäras på bröstet och 

reklamen får INTE vikas in. Veteraner och klasserna 16-17 har även en ”klassnummerlapp” 

som skall fästas på ryggen. För att du skall få starta måste startavgiften vara betald. 

 

Efteranmälan 

Efteranmälan görs endast mot kontantbetalning: 400kr för seniorer och veteraner, 350kr 

för juniorer och ungdomar. Det är möjligt att efteranmäla sig fram till och med 

avprickningstidens slut, i anknytning till nummerlappsutlämningen. Efteranmälningar tas 

INTE emot senare än en timme före start.  

Följande tävlingar utgår 

Lagtävling utgår i F15 

Upprop 

10 min före start vid insläppet till startfältet.  

Tävlingskläder 

Föreningens tävlingsdräkt ska användas. Tänk på att Friidrottsförbundet har striktare 

regler än Orienteringsförbundet gällande tillåten reklam på tävlingsdräkten. 

Resultat 

Anslås på resultattavlor vid tävlingscentrum löpande under tävlingen samt på hemsidan: 

www.smfriidrott.com  Terräng-SM  Resultat 

Prisutdelning 

Pris delas ut till de tre främsta i varje klass samt till de tre bästa lagen. Se specifikt 

tidsprogram för prisutdelning på hemsidan. 

Servering 

Vid tävlingscentrum finns kiosker med lättare förtäring. Varm mat serveras på Lugnet Mat 

& Event 023-851 01, i sporthallen i anslutning till stadion.  

http://www.smfriidrott.com/
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Vätska 

Vatten serveras efter målgång samt vid varvning för de som springer 12 km. 

Sjukvård 

Sjukvårdare finns vid målgången.  

Eventuell protest 

Protest lämnas till tävlingssekretariatet tillsammans med en avgift på 300 kr. Avgiften 

återfås om protesten godkänns.   

Dopingkontroll 

Dopingkontroller kan komma att genomföras under tävlingen 

 

 

 

 

VÄLKOMNA! 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 
BJÖRN LINDGREN PÅ 023-288 10, FALUIK@TELIA.COM 
JOHANNA HELLGREN PÅ 023-108 60, FALU.IK@TELIA.COM 


