
DELTAGARINFORMATION 
21:e Orsa Grönklitt Ski Marathon 

4:e februari 2023 
 

 

 
 

 

Nolltolerans mot nedskräpning 

All nedskräpning är förbjuden. Det du tar med dig i loppet skall tas med till 

nästa kontroll eller till mål. Stora delar av spåret går i ett skyddat 

naturområde. 

 

För snabbare information! In och följ våra sociala medier. Vi finns på 

Facebook och Instagram.  

Facebook sök på Orsa Grönklitt Ski Marathon 

Instagram sök på Orsa.skidklubb 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tävlingskansli  

I Mötestorget (före detta Rovjurscentrum) ovanför skidstadion, se skyltar. Fredag 14.00-

18.00. Lördag från kl 08.00. 

Anmälan/Efteranmälan  

All anmälan till Orsa Grönklitt Ski Marathon sker genom webbanmälan på Eqtiming.com oavsett 

om det är nu eller på tävlingsdagen. Efteranmälan sker max 1h före start. MAX 1000 

deltagare. 

Faktura  

Så snart du trycker på fullfölj anmälan så sänds det en bekräftelse och en faktura till den givna 

e-postadressen. Fakturan betalas på vanligt vis enklast genom din internetbank. Vill du 

direktbetala med ett betalkort så väljer du det via kortlänken på din faktura men då 

tillkommer kortavgift på 2,5 % av beloppet. 

Nummerlapp/Chip  

Hämtas på tävlingskansli (Mötestorget) fr. o m fredag 3:e februari 14.00-18.00 och lördag 

4:e februari från kl 08.00 

Tidtagning                             

Elektronisk tidtagning i samtliga klasser med chip som sitter i Nummerlappen. EQ Timing 

kommer hålla till i Seketariatet.  

Starttid   

Klockan 11.00 för tävlingsklasserna och 11.10 för motionsklasserna.  

Inget upprop, kom i tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://signup.eqtiming.com/?Event=OrsaSkidor&lang=swedish


 

Startled 

Led 0 – seedade åkare, se anslag vid start och på  Hemsidan torsdagkväll. 

Led 1-4 – Tävlingsklasser. Här anmäler/ställer du dig efter vilket startled du startar eller 

har startat i Vasaloppet de senaste två åren, startled 1,2,3 eller 4 och högre. 

Led Motion, Alla motionsklasser. Ställer upp sig bakom alla tävlingsled. Motionsklassens 

deltagare leds sedan av funktionärer fram till startlinjen 11.05. 

Seedning 

Åkare seedas efter resultat från Vasaloppet 2022, Orsa Grönklitt Ski Marathon 2022, Craft Ski 

Marathon 2022-2023. Seedningen stänger kl 21:00 torsdag 2/2 1-30 får egnaplatser. 

31-50 friplacering bakom åkare med egna startplatser. Startfållan öppnar 09.00. 

Seednings frågor sker endast via mail till fredrikbystrom@hotmail.com 

Startfållorna öppnar klockan 09.00 lördag morgon. Inga skidor får läggas ut innan. 

Tävlingsbana 

Slinga på 21km, märkt med röda km-skyltar. 

Vätska/bullar  

Serveras vid 8 km och 16 km samt vid varvning och målgång. Vasaloppet kommer arrangera 
med vätska vid varvning. Vid frågor om allergener i bullar eller sportdryck, kontakta 
tävlingsledare. Sportdyck som Orsa SK tilllhandahåller är Enervit. 

Varvning/Mål 

På skidstadion märkt med skyltar. 

Teknik 

Klassisk teknik, teknikkontroller kommer finnas efter banan. 15min tidstillägg vid 
överträdelser av klasskisk teknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.svenskalag.se/orsask-varatavlingar/sida/78469/gronklitt-ski-marathon
mailto:fredrikbystrom@hotmail.com


 

 

Sekretariat  

Mål och Speakerbyggnad, Skidstadion. 

Stopptider  

Repet dras vid varvning 30 min efter första målgång i H/D 19-39. 

Överdragskläder                   

Lämnas bakom starten på angiven plats i plastsäck med märkt 

Startnummer. Lämnas på eget ansvar. Plastsäckar finns att ta vid 
nummerlappsutdelningen. 

 

Tävlingsregler  

Svenska Skidförbundets tävlingsregler. 

Klassisk teknik, 15min tidstillägg vid överträdelser av klasskisk teknik. 

Sker det upprepade gånger så får man ytterligare 15 min. Är det i slutet av loppet och har 
stor inverkan på loppet kommer juryn hantera det. 

Vid nerskräpning utanför markerade Skräpzoner får man 15 minuter tidstilllägg på sin slut 
tid efter målgång 

Stickprovskontroll på stavläng kommer göras efter målgång. Det kommer också finnas en 
mätare på plats för att kunna kontrollmäta sina stavar innan start.  

Deltagare i tävlingsklasserna måste tillhöra en förening som är medlem i Svenska 

Skidförbundet. Motionsklassernas deltagare som inte är medlem i någon förening 

omfattas inte av någon annan försäkring än egen hemförsäkring. 

Tävlande, ledare, publik deltar på egen risk. 

Omklädning/dusch 

Finns vid skidstadion och Gästcenter. OBS! Begränsat med plats och varmvatten. Vi 
uppmanar att ta med varma och torra kläder för ombyte.  

Vallning 

Endast utomhus eller i dom publika vallabodarna som finns på anlägningen. 

Vallaservice 

Längdcentrum vid skidstadion. Boka på langdcentrum@orsagronklitt.se 

Stavar 

Reservstavar kommer att finnas strax efter start, vid vätskekontroller och i varvning. 

Medaljer 

mailto:langdcentrum@orsagronklitt.se


Samtliga fullföljande deltagare erhåller en minnesmedalj efter målgång. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Priser/prisutdelning 

H19-39/D19-39 1:a 5000 2:a 3000 3:a 2000  

Placering 4-6 presentkort. Slipstenar delas även ut till dom 3  

snabbaste i varje tävlingsklass.  

Spurtpris delas ut vid varvning 21km till första åkare i H/D19-39 Elit (startplats till Vasaloppet). 
Prisutdelning sker ca 30 minuter efter första målgång H/D1939. 

Fina priser kommer lottas ut vid målgång till dom som fullföljt loppet. Prisutdelning sker vid 
mål. 
 

Resultatlistor 

Komplett lista kommer finnas på  https://www.svenskalag.se/orsask  

Liveresultat https://live.eqtiming.com/63787 

Tävlingsjury 

Tävlingsledare: Daniel Södersten 

Biträdande tävlingsledare: Fredrik Byström 

TD: Ulf Gavelfors 

Protester 

Ev. Protester mottages endast skriftligen och inlämnas 

senast 15 min efter målgång. Kostnad 100 kr vilket betalas 

vid inlämning. Återbetalas om protesten blir godkänd. 

Parkeringar 

Följ skyltar och anvisningar från trafikpersonal. Viktigt att alla 

hjälps åt och alla respekterar skyltar och befintliga parkeringsregler. Ni som bor på 

området lämna gärna bilen vid stugan. Var ute i god tid. Det kommer vara mycket trafik i 

rörelse och samåk i största möjliga mån. Parkeringen vid Skidstadion och ovanför 

Skidstadion (vid Mötestorget) samt Vandrarhemmet är avgiftsbelagd. Första 2 h är det 

gratis parkering, registrera i Mobilpark. Därefter avgift. 

Toaletter 

På Skidstadion och Mötestorget. 

 

 

 

https://www.svenskalag.se/orsask
https://live.eqtiming.com/63787


 

 

 

 

 

 

Mat och fika 

Ugglan och Björnen och PM kök och bar (Mötestorget). 

Sjukvård 

Sjukvårdpersonal kommer finns på plats med tillgång till skoter och radio. Det kommer 
finnas en vit vagn med värme på skidstadion utanför längdcentrum som kommer fungera 
som ett “behandlingsrum”. Hjärtstartare finns även på husknuten till vänster om 
Längdcentrum. Orsa Skidklubb kommer också ha en hjärtstartare ute på spåret vid första 
vätskestation. 

Återbud/Sjukdom 

Anmälan är bindande. En administrationsavgift på 25 SEK tillkommer vid anmälan som 

inkluderar bla support och kortavgifter. Överlåtelse eller byte av startplats kan 

genomföras mot en kostnad på 100 SEK. Om du blir sjuk eller skadad och inte kan delta i 

loppet kan du som tecknar försäkringen Startklar Nordic (175kr/år) eller Startklar Nordic 

Plus (295kr/år) få anmälningsavgiften tillbaka. I båda försäkringarna ingår även en 

olycksfallsförsäkring under resan till/från och under själva loppet. I Startklar Plus gäller 

också olycksfallsförsäkringen varje gång du tränar under hela året. Försäkringarna är 

giltiga för alla dina motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden 

som är 1 år från och med betaldagen. 

Du kan läsa mer och teckna online på www.startklar.nu. 
 
Inställt 
Vid inställt lopp som beror på snöbrist, extrem kyla eller vissa andra väderförhållanden, 
återbetalar vi 50 procent av anmälningsavgiften, enligt Svenska Skidförbundets riktlinjer. 
Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom 
brand översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning,  
myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, eller andra liknande 
händelser, återbetalas inte anmälningsavgiften. Vi förbehåller oss rätten att göra 
justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning inklusive ändring av 
åkdag. 
 
 
 
 
 
 

http://www.startklar.nu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsa Grönklitt Ski Marathon 2023 

Tävlingsledare: Daniel Södersten 
danne_sodersten@hotmail.com 0767712708 

TD/Tekniskdelegat Ulf Gavelfors 0704140309 
ulf.gavlefors@gavlegardarna.se 

Spårchef/Seedning: Fredrik Byström 0703061596 

fredrikbystrom@hotmail.com 

Tid- och resultatservice: EQ Timing Anders Björk 0702366600 

Chef Tävlingsexp: Sabina Hammare 0735328116 

 

Välkommen till Orsa Grönklitt Ski Marathon 
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