Roslagsbro IF Skidor bjuder in till

ÖPPET KLUBBMÄSTERSKAP (alla är hjärtligt välkomna)
Lördag 6/4, första start 11.00

Arena: PerOls-åkern i Ekeby/Velända (Roslagsbro). Från Norrtälje: följ Roslagsbrovägen förbi
Drottningdal, cirka 3km. När du passerar Råbacken, var beredd. Du passerar först Ekebys gamla
bönhus och sen ligger arenan på andra sidan skogen. Man ser snön från Brölunda-korsningen i
Velända – men då har du åkt lite för långt. Från andra hållet: motsatt.

Parkering: Det finns en liten ficka samt en traktorväg på andra sidan. Det löser sig.
Anmälan: Annonsera gärna ditt deltagande via gruppen Norrtälje XC på Facebook eller
kontakta David Holmström på valfritt sätt. Det går också bra att dyka upp på tävlingsdagen med
leende på läpparna. Barn och ungdomar är extra välkomna!

Format/regler: Individuell prolog enligt en-i-taget-princip, sedan någon sorts knock outstege. Snabbast tid i prologen får någon form av fördel. Vid få deltagare kanske alla får möta alla
innan slutspel. Tävlingen genomförs med valfri splatterteknik. Skjutmoment förekommer troligtvis
med luftgevär eller annat eget vapen för de med licens. Exakta regler beslutas före första start.

Bana: Idag måndag 1/4, går det att få till en bana på cirka en minut, vilket blir målsättningen.
Svagt uppför till vändning (ca 150m) och sedan teknikbana nedför till mål. Tävlingen kommer vara
flexibel i förhållande till väder och vind. Inga klassiska spår kommer anläggas. Beslut om tävlingens
genomförande kommer tas någon gång. Håll dig uppdaterad.

Uppvärmning: Görs i form av rullskidor eller skidor. Hjälpa till att bygga bana och arena är
bra uppvärmning. Rullskidor efter tävlingen kan också bli aktuellt för de som vill.

Prisutdelning: Mest ära och berömmelse. Hederspriser kan bli aktuellt.
Övrig info: Toalett – skog och mark. Dusch – nej. Kläder för väder.
After Ski: Högst trolig. Genomförs efter tycke och smak på i nuläget okänd plats.
Historia: Sist vi arrangerade ett klubbmästerskap var 2007. Jonas Henningsson har mästarbältet.

Hoppas vi ses!

