
 
 
 
 

      

PM Bjursås Skimo Race 2022-01-08 
 

“What doesn´t kill you, mutates and tries again” 

Tänk på att minimera risken för smittspridning i allt du gör! 

 

Bana 

 
Uppfart är markerad med gröna Dynafit flaggor och nedfart är markerad med röda Dynafit flaggor, 
samt några storslalomportar som skall rundas. 

Start och mål/varvning utanför BJU INN, rakt uppför Björnlutet, vänster in på Lingonstigen, sen höger 
uppför sista biten av Våffelbranten upp till växlingsstation vid mellanstation tvåstolsliften. Sen utför 
på transporten ner till toppen av Södra Ankarliften, utanför startkuren för slalomtävlingarna, ner 
början av Granslingan, korsa Södra Ankarliften ut i Harsprånget, slalomportar ner mot varvning.    

Tävlingen kommer att genomföras i mörker men belysningen i backen kommer att vara påslagen 
under loppet. Det kan förekomma kortare sträckor med sämre belysning så vi rekommenderar 
pannlampa på hjälmen, men det är inget krav.  



 
 
 
 

      

 

Program 

11.00-14.00 Demodag, Prova på Topptur! Prova på Skidalpinism!  

Utrustning från Svenska Klätterförbundets SkiUpp projekt, Scott och Dynafit. På grund av 
osäkerheten kring möjligheten att arrangera tävlingen så finns inga representanter från Scott och 
Dynafit på plats, men personal från Bjursås Skicenter och Skimo Dalarna hjälper dig att prova 
Topptursutrustning. 

14:30 – 16:00 Sekretariat 
Vi fryser hellre arslet av oss än bidrar till smittspridning, så sekretariatet har flyttat ut på trallen 
utanför BJU INN. Sekretariat är öppet för efteranmälan och nummerlappsutdelning. Vi är glada för 
att du försöker komma i tid till nummerlappsutdelningen då vi behöver stänga sekretariatet kl 16:00 
för att hinna med tävlingsstart kl 17.30.  

Du som vill låna utrustning och anmält detta, försök att hämta utrustningen mellan 14.00 och 15.00. 
Vi har tyvärr inga stavar att låna ut då dessa ej levererats ännu. Lånad utrustning lämnas tillbaks och 
kvitteras i samband med prisutdelningen!  
 
17:30 – 19:30 Tävlingsdags 
Starten sker kl 17.30 sista målgång ca kl 19.30 
 
19:45 Prisutdelning 
Prisutdelning och utlottning av priser sker utomhus vid BJU INN kl 19:45. Alla deltagare lämnar in sina 
nummerlappar som sedan används som lotter vid utlottning av priser. Inga inlämnade nummerlappar 
= ingen chans att vinna pris. 

Nummerlappar 

Varje deltagare erhåller två nummerlappar, en av dessa fästes på höger ben (vinklad åt höger så den 
kan läsas från sidan) och den andra på ryggen (har man ryggsäck så fästs den utanpå ryggsäcken) 

Toalett 
Tillgång till toalett finns i värmestugan skiers left från BJU INN. 

Utrustning 
Alla deltagare skall ha hjälm under loppet. Skidorna skall ha stålkant och vara minst 150cm (undantag 
för barn och ungdomar). Splitboard eller telemarksskidor tillåts också för de som ännu inte insett att 
modern skidalpin utrustning är det bästa sedan skivat bröd.   

Pannlampa är inte obligatoriskt men har man en ser vi gärna att man använder det då det dels blir 
lättare att se banan dels att man syns bättre. Kombinera gärna med reflexband eller liknande  
Energi 
Pga av smittorisk erbjuder vi inte någon typ av langning denna tävling. Vi har förstorat 
växlingszonerna för att undvika trängsel, tänk på att hålla avstånd! Vill du ha tillgång till egen dricka, 
stighudar eller extrakläder så rekommenderar vi att ni sprider ut dessa längs det blå nätet i 
högerkanten av Björnlutet.  



 
 
 
 

      

Försäkring 

Deltagare som är medlem i klätterklubb ansluten till Svenska Klätterförbundet är försäkrade genom 
sitt medlemskap. Övriga deltagare rekommenderas teckna egen försäkring.  Vill du stötta 
Skidalpinismens utveckling i Sverige rekommenderar vi att du blir medlem i en klätterklubb. Varför 
inte Dalarnas?    

http://www.dalarnasklatterklubb.se 

 

Säkerhet 
Tävlande sker på eget ansvar, osportsligt eller farligt uppträdande resulterar i uteslutning ur 
tävlingen. Alla deltagare är skyldiga att hjälpa andra tävlande eller funktionärer vid eventuell olycka. 

 

Vid allvarlig olycka ring 112 
 

Jonas Djurback, tävlingsledning, 070 659 56 36 
Jens Westergren, tävlingsledning, 073 270 17 00 


