
 

På uppdrag av Svenska Skidförbundet har Kimstad Gymnastik och Idrottsförening nöjet att bjuda in till SM 

på rullskidor 2016. Fredagens masstartslopp ingår dessutom i Ski Team Sweden Roll cup 2016. Med både 

SM och STS Roll Cup på fredagen samt parsprintstafetter på lördagen och alltsammans på en tät och 

publikvänlig citybana mitt i hjärtat av SM-veckan i Norrköping finns alla ingredienser för att det ska bli…  

Dubbelt så spännande, dubbelt så roligt! 

Välkomna önskar Kimstad GoIF 

Tävlingsplats Citybanan, Norrköping. Start och mål på Hamngatan 
 
Åkteknik Fristil 
 

Tävlingsform/  Fredag 8 juli Masstart Lördag 9 juli Sprintstafett 
Distanser Herrar, 20 km   Herrar, 6 x 1750m 
  Damer, 15 km   Damer, 6 x 1750m   
  
Preliminärt  Fredag 8 juli   Lördag 9 juli  
program Rullskidor d  12.10 Sprintstafett Semifinaler Rullskidor 09.10  
citybanan Inlines 10 km d och h 13.10 Cykel d  10.10 
(progam kan  Rullskidor h  14.00 Sprintstafett Final Rullskidor d 11.25 
justeras i PM) Inlines 500m d och h 15.10 Sprintstafett Final Rullskidor h  11.55 
    Cykel h  12.30 

   
 Då det är både cykel och inlines som tävlar på banan kommer det att vara begränsad 

möjlighet att värma upp på banan. 
 
Tv-sändning Alla tävlingar direktsänds av SVT 
 
Anmälan Via SSF TA, sista ordinarie anmälningsdag tisdag 5 juli.  

Efteranmälan tas emot fram till fredag 8 juli kl 09.00 i mån av plats efter beslut av jury.  
 
Anmälnings- Individuell tävling 325kr, sprintstafett 550kr/lag, 50% tillägg vid efteranmälan. 
avgift Avgift betalas in till bankgiro 827-5265 eller till Swish-konto 1234522033. Avgiften ska 

vara betald för att erhålla nummerlapp och få rätt att delta i tävlingen. 
 



 
   
Tidtagning Tidtagning utförs med EMIT-tag. Personliga transpondrar ska användas. Transpondrar 

finns att hyra vid saknad enhet, pris 150kr/tävlingsdag.  
 
Banan/Trafik Rullskidor, cykel och inlines tävlar alla på samma citybana i centrala Norrköping, se 

karta. Varvlängden är ca 1750m. Underlaget består av asfalt. Hela banan är inhägnad 
och all motortrafik och gångtrafik är avstängd. Ett fåtal passager finns längs banan där 
gångtrafik regleras av trafikvakter. 

 

 
 
Säkerhet och Alla deltagare måste bära täckande hjälm (cykelhjälm) och skyddsglasögon  
ansvar (splitterfria). Tävlande, funktionärer och åskådare deltar på egen risk. 
 
Tävlingsregler Enligt SSF regler för rullskidtävlingar 
 
Godkännande Startlistor, resultatlistor och bilder från tävlingen kommer att publiceras på tävlingens 

hemsida, facebook och instagramkonto. Genom er anmälan godkänner ni publiceringen. 
 

PM Publiceras 10 dagar innan tävlingen  
 
  

Priser Masstart herrar/damer 
 1:a 7 000kr, 2:a 5 000kr, 3:e 3 000kr, 4:e 1 500kr, 5:e 1 000kr, 6:e 800kr 
 Sprintstafett herrar/damer 
 1:a 2x1 000kr, 2:a 2x500kr, 3:e 2x250kr 
 



 
 
Logi  Upplev Norrköping, www.upplev.norrkoping.se/bo/  
 E-post: viveca.valgren@norrkoping.se samt turistbyran@norrkoping.se 
 Tel 011-155000 
 
Träningstips/ Norrköping och dess närområde bjuder på fina möjligheter för träning och 
Träningsläger träningsläger i vacker Kolmårdsterräng. Rullskidor, terränglöpning, orientering, MTB, 

kajak, stavgång och tung mosslöpning kan kombineras med upplevelser som 
bergsklättring vid Ågelsjön, höghöjdsbanor och besök i Kolmårdens Djurpark.  

 

 Kontakta oss i Kimstad GoIF vid intresse av samordning av träningsläger och eventuella 
önskemål om enklare gemensamt boende på hårt underlag eller vid förfrågan om tips på 
träningsrundor etc., se kontakt nedan. 

 
Organisation Tävlingsledare: Jonas Braam, 0733-223222, jonas.braam@telia.com  
 Bana och säkerhet: Björn Westerström, 0706-992114, bjorn.westerstrom@gmail.com  
 Arenaansvarig: Sara Mangs, 0738-522560, sara.mangs@gmail.com  
 Tävlingskassör: Laila Braam, 0705-273236, braam@telia.com 
 
TD: Utses av Svenska Skidförbundet 
 
Hemsida Följ oss på vår hemsida och facebook för löpande information och uppdateringar på 
 www.rullskidsm2016.kimstadgoif.nu och facebooksidan Rullskid-SM 2016 i Norrköping. 
 Mer info finns på www.skidsm.se, www.skidor.com och www.smveckan.se  
 

Kimstad GoIF hälsar alla aktiva, ledare och publik varmt välkomna till 

Norrköping! 
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