
                                                   

INBJUDAN 
 
Sävedalens AIK och OK Landehof inbjuder till Götalandsmästerskap och 
åttonde upplagan av Göteborgs Rullskidsfestival lördagen 28 september 2019 
 
Årets upplaga av festivalen är också en deltävling i Västsvenska Rullskidscupen, se www.rullcup.se för mer info 
om cupen. 
 
Samling SAIK-stugan/Saik-stugans parkering 200m norr om stugan, se Gula sidorna på Koudden 1, 

Partille (klicka en extra gång på förstoringsglaset om du får upp 0 träff första gången). 
 
Tävlingsdag Lördagen 28 september 2019. 
 
Tävlingsform Tävlingen kommer bestå av 2 individuella etapper. En etapp i fristil och en i klassisk stil. Lottad 

startordning för båda etapperna. Totaltid kommer att beräknas och vara underlag för resultatet. 
Det går bra att bara ställa upp i en etapp men då får man inget resultat i varken Götalands-
mästerskapet eller rullskidscupen. Exakt starttid kommer meddelas senare men planen är att 
första etappen startar ca kl 10.00 och att det är uppehåll på ca 2 timmar innan nästa etapp.  

 
Bana Banan består av den fina stigningen uppför berget i Partille, den sk ”Allumbacken”. Startplats 1 

är direkt öster om köpcentret Allum, startplats 2 vid Björndammen och startplats 3 vid 
Värmeverket. Se aktuell klass för vilken startplats som gäller. Banan går på cykelväg hela tiden. 
Vid passage av väg kommer flaggvakter att finnas för att underlätta passage. Mål är vid SAIK-
stugans parkering (tävlingscentrum). 

 
Klasser Klass  Startplats GM status 

D/H 9-10 3  Nej inga GM medaljer kommer delas ut 
 D/H 11-12 2  GM 
 D/H 13-14 2  GM 
 D/H 15-16 1  GM 
 D/H 17-20 1  GM 
 D/H 21  1  GM 
 D/H 40  1  GM 
 D/H 50  1  GM 

D/H 60  1  GM 
D/H 70  1  GM 

 D/H Motion 1  Nej inga GM-medaljer kommer delas ut 
 
 Notera: för att dela ut medalj i GM ska det vara minst 2 startade i en klass. Klasserna som ingår 

i Västsvenska Rullskidscupen kommer inte slås samman. 
 
Anmälan Anmälan görs via tävlingskalendern eller genom att kontakta arrangör, se upplysningar nedan. 

Sista anmälningsdag 25 september 2019. Därefter är efteranmälning endast möjlig på plats, 
senast 1 timme innan första start. 

 
Avgift 200 kr per etapp eller 300 kr om man anmäler sig till båda etapperna. För tävlande ansluten till 

klubb kommer avgiften faktureras till klubben. Har man ingen klubbtillhörighet så kan man delta 
i D/H Motion och swisha eller använda kontakt betalning vid uthämtning av nummerlapp. Vid 
efteranmälning tillkommer en avgift på +50%. 

 
Hjul Träningshjul ska nyttjas på båda etapperna. Svenska skidförbundets rekommendationer 

angående hjul kommer att följas. För klassiska hjul gäller att hjulen är märkta. Inga åkare med 
omärkta hjul tillåts starta. Har du inte tillgång till rätt typ av hjul kan du hyra/låna av arrangören. 

 
Tävlingsregler Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tänk på stavlängd vid den klassiska etappen. 

Hjälm är obligatorisk, glasögon rekommenderas. Allt deltagande sker på egen risk. 
 
Omklädning Dusch och omklädning är möjlig i SAIK-stugan. 
 
Upplysningar Odd Wallum, Sävedalens AIK, tel. 070 650 50 69   
 Anders Höiby, OK Landehof, tel. 070 795 66 18 
 

Sävedalens AIK och OK Landehof önskar alla deltagare och åskådare varmt välkomna. 

http://www.rullcup.se/
http://kartor.eniro.se/m/n895L
http://kartor.eniro.se/m/n895L

