2019
INBJUDAN
FÖRETAGSSPRINTEN 22/2-2019
Information om loppet
Företagssprinten är tävlingen där företagen utmanar varandra och sig själva i en sprintstafett på samma banor som elittävlingen avgörs, med skillnaden att den åks i ett varv., ca
0,6km. Förutom ära delas gåvopris ut till 1:a, 2:a och 3:e plats. Elitåkare och företag kommer att kämpa på samma centrala stadsbanor med start och mål i Rådhusparken.
Ett lag består av fem personer, fyra åkare och en lagkapten/reserv. Av dessa fem deltagare
ska det vara minst två av varje kön (kvinna/man).
Av maximalt 30 lag går 12 lag till semifinal, 6 lag till A-final och 6 till B-final. Ingen prolog
kommer att köras. Efter avslutade lopp ser vi gärna att åkarna hejar på övriga lopp och
laddar för after ski. (se nedan)
Varje deltagare åker ett varv per heat och växling sker vid start- och målområdet.
Tävlingsplats
Start och mål vid Rådhusparken i centrala Umeå. Se banskiss på hemsidan.
Anmälan
Senast 31/1 2019 via detta anmälningsformulär. Utförligare uppgifter kommer att behövas
senare, med namn på era uttagna åkare. Vid inställd tävling återbetalas 50% av anmälningsavgiften.

www.umeastadssprint.se

Kostnad
5 000 SEK för ett företagsteam. Då ingår:
• Ett lag i företagssprinten
• tryckta nummerlappar med företagets namn/logo
• presentation på hemsidan med foto och lagpresentation.
• Fem biljetter till “After ski” i lappkåtan på renmarkstorget, med mat och underhållning
(mer information om detta kommer)
		
Tävlingsregler
Sprinten sker i klassisk teknik, valfri mix av damer och herrar, men minst två av varje. Svenska skidförbundets regler gäller. Åkare och publik deltar på egen risk.
Kontakt		
Tävlingsexpedition
Tävlingsledare 		
Bitr.tävlingsledare		
Tävlingssekreterare

IFK Umeås kansli 		
Mattias Abrahamsson
Stefan Bygdeson 		
Anton Jonsson		

+46 (0)90 77 37 08
+46 (0)70 656 11 60
+46 (0)73 026 61 78
+46 (0)70 262 77 68

After ski
På torget kommer det att vara en stor kåta med matservering och underhållning. Till detta ingår fem biljetter för varje lag, men det går att köpa till fler biljetter vid intresse.
På after skin kan alla tävlande och publik träffas efter loppen och diskutera valla och
eventuella spurtuppgörelser.
Arrangörer
Arrangörsföreningarna 7-Mila SK, IFK Umeå och Röbäcks SK hälsar åkare och publik
varmt välkomna till längddestinationen Umeå

www.umeastadssprint.se

