
INBJUDAN TILL SPF-MÄSTERSKAP PÅ LÄNGDSKIDOR 2020. 

Tävlingen arrangeras av SPF Seniorerna Arvidsjaur. Tävlingsklasserna är öppna 

för alla medlemmar i SPF som fyller 60 år och äldre. I den gemensamma 

motionsklassen gäller inga åldersgränser. 

Datum och plats. 

Mästerskapet avgörs den 18 mars 2020 på Rymmarstadion i Arvidsjaur. 

Klassindelning. 

Klassindelning i 5-årsintervaller för Damer och Herrar. Åldersklasserna 60 och 

65 åker 15 km ( 2 x 7,5 km ) övriga åker 7,5 km. I den gemensamma 

motionsklassen åker alla 7,5 km. Tävlingarna genomförs i klassisk stil. 

Startordning. 

Gemensam start i motionsklassen. I mästerskapsklasserna startar klasserna 

gemensamt i respektive åldersklass. Första start klockan 10.00. 

Prisutdelning. 

Prisutdelning sker snarast efter sista målgång, på stadion, utanför 

Stellinsgården. Vid dåligt väder inne i Stellinsgården. 

Nummerlappar. 

Nummerlappar hämtas ut i Stellinsgården tävlingsdagen från klockan 08.00. 

Teståkning av tävlingsspåret. 

Teståkning av tävlingsspåret erbjuds tisdagen den 17/3 mellan klockan 10.00 

och 17.00. Spårkarta för tävlingsspåret finns på anslagstavlan, i Stellinsgården 

och som spårskylt på vallabodens sida mot spåren. Tillgång till denna vallabod 

finns. 

Förtäring. 

I samband med tisdagens teståkningstid och under tävlingen erbjuds enklare 

förtäring i form av dryck, varm korv, kaffe the och bullar i Stellinsgården. 

Kamratafton. 

Deltagarna med följe inbjuds att delta i en Kamratafton, tisdagen den 17/3 

klockan 18.00 med mat och underhållning, till en kostnad av 200:-kr/person. 

 



Anmälan. 

Anmälan sker på blankett som finns på förbundets hemsida :www.spf.se, under 

fliken SPF-mästerskap. Ifylld blankett skickas via e-post till: rolf@hemepost.se, 

eller per brev till Rolf Björklund Sportgatan 5 93334 Arvidsjaur. 

Sista anmälningsdag är lördagen den 29 februari 2020. 

Startavgifter. 

Startavgifterna för tävlingsklasserna är 200 kronor och för motionsklassen 50 

kronor.  

Inkvarteringstips/aktiviteter m.m. 

Camp Gielas(₁  Tfn: 0960-55600 

(₁
 Plats för uppställning av husbil och husvagn finns. 

Hotell Laponia  Tfn: 0960-55500 

Lappland Lodge  Tfn: 0960-13720 

Silver Cross   Tfn: 070-6442862 

Arvidsjaur Turistbyrå 0960-17500 kan lämna ytterligare uppgifter. 

I samband med ert besök i Arvidsjaur rekommenderar vi ett besök i Gamla 

Prästgården samt Lappstan som ligger på promenadavstånd från centrum. 

Upplysningar. 

Vid eventuella frågor kontakta Rolf Björklund tfn 070-5919428. 

Ytterligare information om tävlingen och kringaktiviteter finns på SPF:s 

hemsida under fliken: SPF-mästerskap. 

 

 

 

 

 

 

 



Anmälningsblankett. 

Anmälan till Förbundsmästerskap på längdskidor 2020 den 18 mars 2020. 

Sista anmälningsdag 29 februari 2020. 

(Anmälningsblanketten kan fyllas i på datorn, sparas och skickas direkt via e-

post, alternativt skickas per post).  

Tävlingen avgörs i klassisk stil med tävlingsklasserna Herr och Dam, indelade i 

5-årintervaller från 60 år och uppåt. Gemensam start klassvis. 

Anmälan 

Namn  

Adress  
Postnummer och ort  

E-postadress  
Tfnnr/mobilnr  

SPF-förening  

Klass/Födelseår  
 

Kostnader. 

Startavgift tävlingsklass (200 kr)  

Startavgift motionsklass (50 kr)  
Kamratafton med invigning 17 mars (200 kr)  

Medföljande på Kamratafton (200 kr/pers)   ……: st.  
Totalt att betala  

 

Den totala summan sätts in på Bg 412-0135 SPF Arvidsjaur i samband med 

anmälan. Glöm inta att ange avsändare och tävlingsklass i samband med 

betalning. (Ex. Arne Arnesson  H 65) 

Blanketten skickas som e-post till rolf@hemepost.se , 

eller i brev till: Rolf Björklund Sportgatan 5 93334 Arvidsjaur. 


