
                            

 

PM 7-mila 2019 gällande samtliga startplatser                                                                                       

Start: gemensam start med startsignal på alla startplatserna. Spåret är avspärrat till dess 

starten skett. Vid tjuvstart återkallas åkarna och omstart sker. 

Vindeln 76 km  
Kl. 09:00 

Botsmark 42km  
Kl. 09:30 

Åkullsjön24km   
Kl. 10:00 

Överklinten 14 km  
Kl. 09:00 

 

Startled: Vindeln 76 km och Botsmark 42 km  

Led 1 Elit led 

Led 2-3 motionärer självseedning*   

Led 4 motionärer  

*Självseednings tider; åkaren ställer sig i det led som passar dennes egen åkhastighet för en 

behaglig tur mot målet. Finns uppmärkt och skyltat vid startplats olika åkhastigheter.  

Starter: Åkullsjön 24 km och Överklinten 14 km 

Motionsstarter enligt självseedning; åkaren ställer sig i det led som passar dennes egen 

åkhastighet för en behaglig tur mot målet. Finns uppmärkt och skyltat vid startplats olika 

åkhastigheter. 

7-mila stafett: Första åkare startar 09:00 i Vindeln.  

OBS! Den som åker första sträckan och även tänker fortsätta individuellt efter första 

växlingen i Vindel Ånäset ska bära dubbla tid chip på benen och dubbla nummerlappar 

(individuell nummerlapp samt lagets nummerlapp utanpå) lagets nummerlapp tas av efter 

första växlingen. Det individuella chippet behålls på benet. OBS kolla noga så rätt chipp 

följer med laget. 

Efter växling ska tid chip tillhörande stafett laget fästas runt fotleden på åkare nr två och så 

vidare. Bandet på stafett chip är i avvikande färg från de individuella bandens färg 

Mat och dryck: det finns totalt tio mat- och vätskestationer. De ”stora” stationerna är vid 

17km, 33 km, 47 km. Enbart vätska finns efter 10 km, 25 km, 42 km, 55 km och 65 km.  

Sportdryck: UMARA serveras under loppet och passar både gluten och laktos intoleranta.  

OBS! Noll torerans mot nedskräpning i spåret. Skräpzoner finns vid de större kontrollerna 

medfört skräp, såsom gelförpackningar etc. ska kastas. Zonerna är uppmärkta skräpzon 

 

Rep tider: rep dras i Åkullsjön kl. 14:30 samt i kontroll Överklinten kl. 15:45 



Vid avbrutet lopp: meddela närmaste kontroll, möjlighet till transport ned till mål finns vid 

kontrollerna.  

Sjukvård: finns vid matkontroller och vid målet i Robertsfors. Köskoter med pulka kör efter 

sista åkare in i mål, på skotern finns extra stavar  

Kläder: Väskor med kläder från starterna fraktas till Robertsfors i anvisad klädsäck samt 

märkta med namn och startnummer. Värdesaker förvarade i väskor och klädsäck tar 7-mila 

inget ansvar över.  

Vid målgång: alla erhåller efter genomfört lopp medalj. Nummerlapp och chip tas av på 

anvisad plats av funktionär. I mål serveras dryck och åkarens kläder lämnade vid start finns 

att hämta vid särskild anvisad plats.  

Mat: serveras i matsalen i Robertsfors mot uppvisande av 7-mila medalj. Mat finns att köpa 

för medföljande.   

Prisutdelning: ge akt på tider som anslås vid anslagstavlan, ingång till matssalen. 

Prisutdelning sker löpande efter målgång i tävlingsklasserna H/D 19 76 km, H/D 17 42 km 

och utropas av speaker i målet. För motionsklasserna finns utlottningspriser på föranmälda 

åkare. Vinst av utlottningspris meddelas vid målgång av funktionärer och utlämnas vid kläd 

utlämning.   

Transfer: returbuss vid skylt BUSS går till Vindeln och släpper av folk på vägen vid alla starter, 

bussen är märkt ”7-milabuss”. Kostnad 150 kr/person enkel resa betalas kontant eller med 

Swish nr 1230971762 till chauffören.  Buss till Vindeln går 06:30 går från Parkgatan vid 

badhuset i Robertsfors. kl. 17:00 går bussen tillbaka mot starten i Vindeln från samma plats 

vid badhuset i Robertsfors. 

Anslutningsbuss: till E4 går från Busstationen i Robertsfors, se anslag utanför badhuset i 

Robertsfors  

Regler: Skejtåkning är förbjudet, loppet går i klassisk stil, teknikkontroller förekommer under 

loppet och vid regelbrott kan åkaren diskvalificeras.  

Borttappat tidtagningschip debiteras med 750 kr. 

Är du nöjd med tävlingen tala om det för dina vänner. Är det något som fungerat mindre bra 

maila gärna oss på sjumilask@gmail.com så vi får kännedom och kan förbättra vår service till 

kommande lopp.  

TD: Niklas Turku. Finland +358 40 071 5655 
TDA: Hans Martinsson. Sverige 070-688 42 35 
Tävlingsledare: Stefan Bygdeson 073-026 61 78 
Vice tävlingsledare Carina Johansson 070-621 73 54 
Spårchef John-Erik Sundh 070-575 85 55 
Sjukvårdsansvarig: Åsa Bygdeson 073-066 757 09  
FIS internationella regler gäller 

mailto:sjumilask@gmail.com

