Götalandsmästerskapen 20-21 januari
Ronneby OK kommer att åka med de ungdomar och övriga som vill delta på Götalandsmästerskapen i Eksjö. Tävlingarna går i fristil och det finns klasser för alla från DH7-8 upp till
DH60 (yngsta GM-klass är dock 11år och ingen tidtagning för 7-8 år). Boende blir på hårt
underlag i Norrtullskolans idrottshall.

Information om tävlingarna
Inbjudan med klassindelning och anmälan finns på SSF TA
http://ta.skidor.com/EventCalendar.aspx?orgid=2932 samt Eksjö SOK hemsida
http://www.eksjosok.se/Arrangemang/Arrangemang2018/GM-skidor20-21jan2018/
Lördag

Individuell tävling med masstart (alla i klassen startar samtidigt)
Tävlingen går i fri stil (skate)
7-8år 1,0km, 9-10år 1,5km, 11-14år 2,5km, 15-16år 5,0km
Damer 17-20år 10km, Herrar 17-20år och Damer 21-60år 15km
övriga 30km

Söndag

Sprinstafett 2-mannalag med tre sträckor per person
Tävlingen går i fri stil (skate)
9-16år 500m per sträcka, övriga 1500m per sträcka

Program (preliminärt)
Fredag ca 17.00 Avfärd mot Eksjö (alternativt tidigt på lördag morgon ca 06.00)
Lördag 10.00

Första start individuella tävlingen

Söndag 10.00

Första start sprintstafett

Söndag em

Hemresa. Om vi inte får ihop stafettlag så åker vi hem redan på lördagen.

Anmälan
Söndag 7 jan

Senaste dag för intresseanmälan på mail till Ingemar eller under
”intresseanmälan” på rok.nu för att vi ska kunna planera resan.
Ange behov av specialkost och intresseanmäl även föräldrar som vill följa

med som ledare eller publik.
Måndag 15 jan

Sista dag för anmälan till individuella tävlingen
Anmälan görs i SSF TA av löparen själv
Ronneby OK betalar däremot in anmälningsavgiften för de som anmält sig

Kostnad
Föreningen står för logi (hårt underlag), frukost, resa och startavgift för ungdomar, juniorer
och de som deltar i DH21 samt utpekade ledare. Övrig mat betalar var och en själv (räkna
med McDonalds på upp- och hemvägen samt pizza eller dylikt på lördag kväll).
Övriga betalar 120kr för logi och frukost per natt, ca 200kr för bilresa (egenkostnad
beroende på antal i bilen), samt del av startavgift (föreningen subventionerar halva den
individuella startavgiften, dock max 100kr, samt betalar hela startavgiften för stafetten).

Upplysningar och ytterligare information
Ingemar Ericsson
E-post: ericsson.ingemar@gmail.com
Tel: 070-508 17 25

