Inbjudan Billingens Långlopp 2021
Notera att ändringar kan ske utifrån situationen kring Covid-19 och gällande restriktioner.
Deltävling i Skistart SKI Challenge, Långloppscupen på längdskidor. Officiellt seedningslopp till både
Vasaloppet och Tjejvasan. Masters SM 2021.
KLASSER:











42 km Damer 19-39 (2002 och tidigare)
42 km Herrar 19-39 (2002 och tidigare)
42 km Damer 40- (1981-, och tidigare)
42 km Herrar 40-49, 50-59, 60- (1981-, 1971-, 1961 och tidigare)
42 km Damer 17- Motion
42 km Herrar 17- Motion
21 km Damer 17- Motion
21 km Herrar 17- Motion
10 km Damer 17- Motion
10 km Herrar 17- Motion

MASTERS SM: Följande klasser har SM-status på Masters SM, H/D 35, H/D 40, H/D 45 ….osv. Man
anmäler sig som vanligt enligt ordinarie klassindelning och resultat för SM genereras per automatik.
START: Gemensam start kl 11:00 för samtliga klasser. Vid fler anmälda än 600 st då startar
motionsklasser 42, 21 och 10 km 11:10. Anmälningstak är satt vid 1000 deltagare
Billingens Långlopp följer nära utvecklingen i samband med Corona (COVID-19). Vi följer myndigheternas
råd och agerar utifrån de riktlinjer som finns tillsammans med SSF. Vi gör er uppmärksamma om att ett
eventuellt lägre deltagartak kan komma att sättas beroende på situationen.
PLATS: Billingen, Skövde.
LÄNGD: 42, 21 samt 10 km i klassisk stil.
BANSTRÄCKNING: Se bansträckning.
PRISER: Tävlingsklass H/D 19- , 1:a pris- 5 000 SEK. 2:a pris 3000 SEK. 3:e pris 1500 SEK. 4:a presentkort.
5:a presentkort. 6:a presentkort. H/D 40-49, H 50-59, H 60- erhåller presentkort från partners. Medaljer
i samtliga klasser.
SPRINT: Förste åkare vid första varvning tilldelas ett hederspris.
ANMÄLAN: Sker senast 1 h före start på tävlingsdagen på hemsidan under anmälan. Se följande
prisintervall:
ANMÄLNINGSAVGIFTER
1 maj 2020 – 10 jan 2021
11 jan 2021 – 31 jan 2021

42 KM
600
700

21 KM
500
600

10 KM
400
500

1 feb 2021 – 6 feb (kl.11.59) 2021
6 feb (kl. 12.00) – 7 feb 2021

850
1000

750
1000

650
1000

Detta ingår: Energi- och vätskestationer, spåravgift (tävlingsdagen), dusch, klädhantering, medalj,
tidtagning och resultatrapport till Vasaloppet & SSF, förbundsavgifter.
SÄLJA STARTPLATS: Överlåtelse eller byte av startplats är möjligt t.o.m dagen innan arrangemang mot
en kostnad på 150 SEK.
EFTERANMÄLAN: Anmälan är möjlig ända fram till 1 h före start på tävlingsdagen. Notera angivna
prisintervall ovan.
PARKERING: Finns i anslutning till skidstadion, följ anvisningar.
NUMMERLAPPAR med CHIP: Hämtas under lördag på tävlingsexpeditionen inne på Träningskonsulten
Sport & Uthyrning mellan 10:00-20:00 och från kl. 08:00 på tävlingsdagen.
ÖVERDRAGSKLÄDER: Numrerade säckar delas ut samtidigt som nr-lappar där man har möjlighet att
lägga överdragskläder mm. Dessa läggs på anvisad plats i direkt anslutning till start och mål. Viktigt är att
säcken knyts ihop ordentligt.
TIDTAGNING: EQ Timing
STARTLED: Det kommer att finnas sex startled. Ett elitled (0), tre led för 42 km (1,2,3), motionsklass 21
km och 10 km (4). ”Först till kvarn” att lägga ut skidorna gäller från kl 09:00.
Se kriterier för de 5 startleden nedan:
LED 0, Seedningskriterier för Herr:
< #200 Overall ranking Ski Classics. Reserverade platser enligt ranking.
1-150 Vasaloppet under de 2 senaste åren.
1-20 Billingens Långlopp 2019.
1-10 (Herrar Elit) totalt i Skistart SKI Challenge 2020.
Kompletteras med FIS-punkter.
LED 0, Seedningskriterier för Dam:
< #200 Overall ranking Ski Classics. Reserverade platser enligt ranking.
1-15 Vasaloppet under de 2 senaste åren.
1-30 Tjejvasan under de 2 senaste åren.
1-3 Billingens Långlopp 2019.
1-5 (Damer Elit) totalt i Skistart SKI Challenge 2020.
Kompletteras med FIS-punkter. Damer startar i egen fålla i 0- ledet.
LED 1, Seedningskriterier för Herr och Dam:
151- 500 Vasaloppet under de 2 senaste åren.
21- 100 Billingens Långlopp 2019.
1-5 totalt (H/D 40 och H 50, 60) i Skistart SKI Challenge 2020.

LED 2, Seedningskriterier för Herr och Dam:
501- 3000 Vasaloppet under de 2 senaste åren.
101- 300 Billingens Långlopp under de 2 senaste åren.
LED 3, Herr och Dam:
Övriga i tävlingsklasser samt motion 42 km.
LED 4, Herr och Dam:
Motionsklasser 21 och 10 km.
Totalplacering gäller i Vasaloppet och Billingens Långlopp för både herr och dam i led 1 & 2.
Seedningsgruppen tar även hänsyn till om man angett jämförbart resultat från något annat av de större
svenska långloppen som t ex. Skinnarloppet, Bessemerloppet, Västgötaloppet, Wadköpingsloppet,
Grönklitt Ski Marathon, Engelbrektsloppet etc.
Seedning uppges i anmälningsformulären. Det finns möjlighet att seeda upp sig på tävlingsdagen mot
uppvisat dokument. Respektera våra seedningskriterier! Man anger själv sitt startled men
seedningsgruppen kommer att kontrollera och korrigera felaktigheter.
RESERVSTAVAR: Kommer att finnas efter start samt vid varvning. Dessa återlämnas direkt efter
målgång.
ENERGISTATIONER: Kommer att finnas vid varvning samt ute på banan vid 2 tillfällen. +Watt Sportdryck
och vatten samt bullar kommer att serveras. Ytterligare tilltugg serveras i samband med målgång.
(Sportdrycken är glutenfri, laktosfri och innehåller inga färgämnen. Apelsinsmak) Läs mer här:
wattnordic.com
DUSCH OCH OMBYTE: Finns i direkt anslutning till start och mål på Billingen. Se översiktskarta.
TOALETTER: Finns inne I anslutning till Skidstadion och inne på BillingeCentret.
PRISUTDELNING: Cirka 1 h efter första målgång på 42 km vid målgången på skidstadion. Prisutdelning
för Masters SM genomförs samtidigt.
TÄVLANDE: Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande i motionsklass tävlar på egen risk.
JURY/ SEKRETARIAT: Målhuset på skidstadion.
ÅTERBUD: Ingen återbetalning vid återbud. Vi rekommenderar därför Folksams försäkring Startklar.
INSTÄLLT: Gällande situationen kring Covid-19!
Om tävlingen p.g.a snöbrist eller väder som gör det omöjligt att genomföra förbehåller vi oss rätten att
behålla 50 % av erlagd avgift. Detta gäller enligt riktlinjer från SSF (Svenska Skidförbundet).
Vi gör alla deltagare uppmärksamma om att vi kan komma att stänga anmälan i förtid för att garantera
alla som är anmälda att kunna genomföra loppet på något sätt utifrån aktuella restriktioner. Skulle
loppet pga myndigheters beslut tvingas att ställas in helt då sker ingen återbetalning av startavgift.
Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är tydliga. I en
händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte

skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går
att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En
startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller
konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och
konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att vår arrangörsförening inte kan anses omfattas av
begreppet näringsidkare. Arrangemanget arrangeras främst i syfte att stödja och underbygga
föreningens ideella idrottsverksamhet.
För oss och andra arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet
för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett
evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög
andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra
anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.
DELTAGARE SOM BRYTER: Bryter du loppet kontaktar du ansvarig i sekretariatet (målhuset).
SJUKVÅRD: Kommer att finnas vid skidstadion under hela tävlingsdagen.
RESULTATLISTA: Kommer att anslås vid nummerlappsutdelningen. Sedan på billingensskidallians.se efter
avslutad tävlingsdag. LIVE- resultat finns på vår hemsida under hela dagen.
BOENDE:
Billingens stugby & camping
First Hotel Billingehus
Scandic Billingen
ARRANGÖR: Billingens Skidallians.
KONTAKT: martin@wattnordic.com

VÄLKOMMEN!

