
PM Storvretaloppet och UDM lördag 16 januari 2021 

 

Välkomna till Skogsvallen och Storvreta IK som på uppdrag av Upplands skidförbund 

arrangerar UDM i samband med ett covid-19anpassat Storvretalopp. I alla sammanhang 

behöver vi hålla avstånd och vid minsta sjukdomssymptom vädjar vi till er att stanna 

hemma. Viktigt är också att vi begränsar antalet med följande.  

Loppet arrangeras i fristil med intervallstart. Startlista med tider presenteras på kvällen 

före loppet. Se till att vara vid start i god tid före er starttid. 

Nummerlappar hämtas utanför vår ordinarie cafeteria.  

Första start kommer att ske klockan 11.00 och mellan varje klass kommer det att vara ett 

uppehåll. Vid eventuell kyla kan vi skjuta på starten och loppet kommer endast att avgöras 

vid godkänd temperatur –15 grader eller högre.  

Preliminära starttider: 

D11-12 11.00 

H11-12 11.15 

D13-14 11.30 

H13-14 11.45 

D15-16 12.00 

H15-16 12.30 

Tävlingsbanan är relativt kuperad och 15 - 16 årsklasserna åker 2 gånger 2,5 km.  

Inga omklädningsrum. Då vi inte kommer att hålla några omklädningsrum öppna är det 

viktigt att ni tar med torra kläder att byta till efter loppet.  Vid eventuell nedkylning kommer 

vi ha tillgång till värmerum. Toaletter kommer att finnas öppna med tillgång till tvål och 

handsprit vid behov.  

Prisutdelning: Sker utanför cafeterian så snart en resultatlista i respektive klass finns 

tillgänglig. 

För att undvika eventuell smitta uppmanar vi er att sprida ut er och hålla avstånd till de 

aktiva när de tävlar. Kom också ihåg att hålla avstånd till andra medföljande. Ni får heja på 

ungdomarna. Kom dock ihåg att hålla distans! Förutom under lagledarmötet och vid start 

resp. målgång bör ni undvika att vistas runt start och mål. Det finns gott om utrymme vid 

uppvärminingsspåret som är i anslutning till parkeringen. 

Parkering finns ca 300 meter från start-/målområdet.  

Deltagande sker på egen risk och vi följer Svenska skidförbundets tävlingsregler.  

10.30 Lagledarmöte sker utomhus och med distans. Tävlingsledare är Pernilla Söderqvist 

070 – 326 60 15 och TD utsedd av Upplands skidförbund är Mats Omnell. 

 


