
Idre 11-13 november 2022 

 

 

 

Huvudansvarig ledare 0: Peter Ivarsson, 070- 696 01 51. 
Ledare 1: Christin Rudh, 070-605 53 61. 

Vallare 1: Fredrik Sätter, 072-714 61 71. 

Vallare 2: Jyrki Ponsiluoma, 073-275 23 53. 

 

Åk endast på tävling om du är fullt frisk och inte har några förkylningssymptom. 

Åkare 

Anmälda åkare är: Emil Rudh, Pontus Jansson, Oscar Olsson, Martin Ponsiluoma, Anton Ivarsson, Vincent Grein, Bente Skåle 

 

Åker med klubben: Emil, Pontus, Anton, Vincent, Bente, Peter, Christin, Fredrik, Jyrki 

 

De som bor med Tullus ser till att ta med sängkläder och handduk. 

 

Alla aktiva ser till att skidorna är grundvallade med Swix HS6/LF6 eller motsvarande. Skidorna skall vara avsicklade! Viktigt, de skidor som 

lämnas in för vallning ska ”sitta ihop” med skidhållare. Om någon lämnar in skidor utan skidhållare kommer klubben sätta på skidhållare och 

fakturera den aktive för dessa. 

RESPEKTERA att det är lugnt och stilla kl. 22.00 i boendet!  

Resor: Samling Arctura fredag 11 nov kl 08.00, vi åker så snart bussarna är packade. Vi stannar på lämpligt 

ställe på vägen ner och äter lunch.  

 

Vi kommer åka direkt till stadion för officiell träning så se till att ni har avsicklade skidor att åka på. 

 

Boende: Vi bor i 17-bäddslägenhet i Idre fjäll 

 

 

Mathållning: 

Ansv. Ledare: 0 och 1 

Vi kommer ordna mat till middag fredag samt lunch och middag på lördag. Ta med egen plastlåda och gaffel för ev matlåda på söndag. 

För frukost och kvällsfika ordnar klubben med: 

kaffe, te, mjölk, fil, havregryn, hallonsylt, flingor, musli, ägg, bröd, bregott, ost, skinka, måltidsdryck.  

Vill man ha annan mat utöver det som finns på listan tar man med det själv. 

 

Utrustning 

Aktiva tar med egen ammunition så att man klarar helgens tävlingar. Arrangören tillhandahåller chip, inga personliga chip ska användas. 

 

Ansv. Ledare: 0 och 1 

Ta med kikare, magnettavlor, och komradio, reservvapen. 

Vallabod är bokad. 

 

Start och mål: 

Ansv. Ledare: 1 

 

Lagledarmöte och info: 

Ansv. Ledare: 0, 1 

Deltar vid mötet och vidarebefordrar informationen till övriga. 

 

Ledare på vallen, inskjutning mm: 
Ansv. Ledare: 0, 1. 

Ansvarar för inskjutning och bevakar skjutresultat under tävlingen.  

  



Prisutdelning: 

De som har priser att hämta ser till att vara i tid till prisutdelning och att ha på sig Tulluskläder enligt åkaravtal. 

Hemresa: 

Ansv: ALLA, se till att inget material eller person   ٝ  glöms kvar samt att ordentlig städning av lägenhet är genomförd. 

 

KÖR FÖRSIKTIGT 
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