
                                        Detaljerad Information om 7-mila 2019                                      

H19/D19, HM/DM 75 km Vindeln7-mila Nummerlappar uthämtas i Vindeln från kl 07:30 på 

fritidscentrum i spegelsalen.  Starten går från Vindeln kl. 09:00 efter startskott mot målet i 

Robertsfors. Dryckeskontroll efter spåret ca var 5-6 km. Banprofil finns på 7-milas hemsida. 

H17,D17-tjejmila/DM/HM 40 km Botsmark OBS! STARTOMRÅDE, VID SKOLAN Nummerlappar 

uthämtas i skolan Botsmark från 08:00. Tillgång till toalett finns inne vid nummerlappsutlämningen. 

Start 9:30 

H/D Motion 24 km ÅKULLSJÖN Nummerlappar uthämtas i Åkullsjön på idrottsplats Hällgärda från kl 

8:30. Start kl. 10:00 

Motionärer H/D 14 km Överklinten Nummerlappar uthämtas i Folkets Hus från kl 7:30. Start kl 9:00 

Stafett: Växlingsstationer 1: Vindeln – Vindel-Ånäset 17 km 2: Vindel- Ånäset – Botsmark 17 km 3: 

Botsmark- Åkullsjön 16 km 4: Åkullsjön-Överklinten 10 km. 5 Överklinten-Robertsfors (Mål) 14 km. 

Övrigt: Nummerlappar hämtas ut i Vindeln 

Dryckeskontroller kommer ske efter var 5:e-6:e km. Efter målgång erhåller åkaren dryck vid målet 

och köttsoppa i matsalen. Upphämtning av kläder invid målet skyltat från målområdet.  

Prisutdelning. sker ca 30 minuter efter målgång för pristagare meddelas i målområdet. 

Dusch. Vid målet finns tillgång till varm dusch och bastu i badhuset.  

Spurtpris i H/D19 75 km Botsmark 1000: – förvarning kommer 500 meter, 200 meter, 50 meter 

innan. 

Spurtpris i H/D 19 75km Överklinten 1000: – förvarning kommer vid 500 meter, 200 meter, 50 meter 

innan. 

Spurtpris i H/D 17 40 km  Överklinten 500: – förvarning kommer vid 500 meter, 200 meter, 50 meter 

innan. 

Nummerlapp och chip lämnas till personal i målfållan 

Tips för vallning kommer läggas ut på hemsidan från Skigo. Vill man ha hjälp med vallning finns valla 

tipps och valla efter spåret på kontrollerna.  

BUSS kan åkas från IKSU Umeå kl. 06:00, från Hotell Aveny Umeå 06:30   :  pris 150: – Kontant 

Maila till: sjumilask@gmail.com  kansliet om busstransport önskas. Åkare släpps av vid startplats 

Vindeln startplats Vindel-Ånäset. Minst 20 bokade för att buss ska köras. Hemtransport efter loppet 

tar man genom ordinarie bussar till Umeå som går från busstationen i Robertsfors. 

Buss från Robertsfors – Vindeln kl. 17:00  150: - betalas till chauffören (kontant) från Badhuset 

Robertsfors om man önskar transport från Robertsfors och uppåt mot Vindeln det finns då möjlighet 

att kliva av längs vägen på start platserna. 

Efteranmälan: Senast 30 min före start. Gäller alla startplatser. Vi uppmanar dock folk att anmäla sig 
före tävlingsdagen så vi kan planera loppet utifrån antalet åkare så bra som möjligt. 
 



Vid frågor mejla sjumilask@gmail.com /  Alla åkare och publik deltager på eget ansvar                                   

                           FIS internationella regler gäller. 

                                        Välkomna till 7-mila Västerbottens skidfest 2018 
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