
Välkommen till HS Presprint 13.1.2023 
 
Tävlingsplats Vörå Skidcentrum Skidbacksvägen 16, 66600 VÖRÅ 
 
Tävlingskansli Nere i tidtagarhuset, öppnar kl.16.00. Tävlingsnumrorna hämtas ur 

tävlingskansli. Vi använder samma nummer hela kvällen. 
  
Omklädning  Omklädningsrum med dusch och bastu finns i byggnaden framför 

tävlingskansli 
 
Lagledarmöte Inne i skidstugan 16:15! 
 
Start  Första start 17:00! Alla går viader till finalerna som startar 18:00, 

kontrollera sprintschema på sista sidan. Endast tävlare i 
tävlingssituation på mål- och startområdet! Vi ber alla iaktta 
försiktighet och visa respekt mot tävlande.  

 
Banor  Alla skidar samma bana. Banan används också på Hopeasompa 

2024. Tävlingsbanan är stängd under tävlingen, de övriga spåren är 
öppna för uppvärmning och nedvärmning. Skyltar för Vöråspelen finns 
också uppsatta ifall man vill skida igenom dem redan på fredag. 

 

   
 
Skidstil   Fristil 

Vallning  Tävlingarna skidas med fluorfrivallning gjord av FSS 

– Alla tävlande lämnar in sina skidor för vallning. 
– Skidorna förs till FSS vallatrailern som finns framför tävlingskansliet 
senast 16:00, märk skidorna med ditt namn. 
– Skidorna skall vara putsade före inlämning, skidorna märks med en tarra 
efter vallning. 
– FSS tvättar skidorna med vallabortatgningsmedel och vallas med Ski-Gos 
fluorfria produkter, samma ”rillning” utförs åt alla åkare. 
– FSS sköter all vallning, också efter kvalet och före ev. final heat, förbjudet 



att själv valla skidorna under tävlingen!  

Föräldrar kan följa med tävlingarna till 100%  

Servering  Servering finns ute i grillkiosken. Där finns korv, kaffe, bulla och annat 
smått och gott. Vi hoppas de flesta använder kort eller Mobilepay 
betalning. Skidstugan är öppen så man kan avnjuta kaffet etc inne i 
skidstugan. 

 
Prisutdelning  Alla får ett pris när de går imål efter kvalet. 

Prisutdelning efter finalerna till de 3 bästa i varje klass. 
 
Resultat   www.voraif.fi 
 
TD  Lotta Wasström 
 
Vice TD  Anna-Lena Blusi 
 
Tävlingsledare  Tor-Leif Häggman 
 
Banmästare  Anders Wikström 
 
Parkering  Invid tävlingsplatsen 
 
Övrigt Vi hoppas på fina tävlingar med många hejarop och att alla 

respekterar den gemensamma vallningen och lämnar vallaställningar 
och borstar hemma i garraget   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 





 


