
 

 

 Nybro SKI inbjuder den 10 September 2022 till:  

www.nybrorullen.se 

Nybrorullen är ett rullskidslopp i Nybro.  En fin varvbana mestadels på fina vägar ute i naturen och i 

samhället. Ta chansen att försöka vinna fina priser eller kom och njut av en fin tur. Ordna med 

seedningen till Vasaloppet redan i september.  

 

Anmälan: www.raceid.com SENAST 3 September för ordinarie anmälan. 

OBS! all anmälan sker via raceid.com 

Start: Gemensam start 11:00  

Åkstil:  Klassisk masstart 

Hjul:  2or enligt svenska skidförbundets rekommendationer. 

  Tillåtna hjulfabrikat: A-E Skidan, Atlas, Elpex, Marwe, Skigo, Ski Skett, 

  Skistart, Swenor och Swix. Kontroll kommer att genomföra vid målgång. 

  Mer info Läs här  

Startavgift:  Ord. anmälan: 400kr plus adminavg.30kr Sista anmälningsdag den 3/9 

  Efteranmälan 600kr 

Klasser:  H 17-40 - 42km --- D 17-40 - 42km --- H40 - 42km --- D40 - 42km --- H 50 

-   42km --- H 60 - 42km --- H70 - 28km --- Motion damer - 42km --- 

  Motion damer - 28km --- Motion herrar - 42km ---Motion herrar - 28km 

Priser: Priser till de främsta i varje klass och utlottade priser.  

Specialgjord medalj till alla som fullföljt loppet. 

Goodiebags till alla.  

Utlottade priser bland samtliga: - (man måste ha fullföljt sitt lopp för att 

vara med i utlottningen) 

                   Paketresa till La Diagonela (långloppsvärldscupen Schweiz ) Resa, 

boende och startplats  

 Torsby Skidtunnel & Sportcenter – Valbergsängens vandrarhem för 

2personer 2nätter med 3-dagarsspårkort  

 Wickström Coaching  - 2st 3månaders adept i Wickström Coaching(en 

Herr och en Dam) 

 Madshus skidor – Handplockade Redline skidor  

Tävlingsregler:  Hjälm och glasögon obligatoriskt. SFF tävlingsregler gäller. Åkning 

  kommer ske på allmänna vägar så håll till höger.  

  All tävlande sker på egen risk 

https://www.skidor.com/globalassets/rullskidor/dokument/guideline-rullskidor/200701-ssfs-rekommendationer-hjultyper.pdf


Övrigt:   Start, mål och parkering vid stadsdelen Madesjö i Nybro. Dusch och 

  omklädningsrum kommer finnas i direkt anslutning till start och mål 

  

  Mer information finner ni på hemsidan eller facebook  

  www.nybrorullen.se eller www.facebook.com/nybrorullen 

 

 

Kontakt:  Lasse Ericsson 

  E-post: lasse@nybroskidklubb.se  

  073 853 7521 
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