
INBJUDAN 
Österbotten och Syd-Österbottens kommuner 

  
LANDSKAPSSTAFETTEN 2009 VID 
ÖJBERGET I VASA   
TISDAGEN 6.1.2009    

  
Tävlingens arrangör är Vasa Stad,Vaasan Hiihtäjät, 
Sundom IF och Etelä-Pohjanmaan hiihto ry 

  
 
 
 
 
 
 
 
Tävlingens tidtabell 
  

8.00 - 9.00 Deltagarbekräftelse 
8.45  Lagledarmöte 
9.30  Tävlingsgudstjänst 

    
Stadens hälsning och tävlingarnas öppning:  
Tävlingens beskyddare, Vasa stads stadsdirektör Markku Lumio  

    
10.00  Start i damernas stafett     
11.45  Start i herrarnas stafett   
14.45  Prisutdelning    

 



Klasser 
 
Kommunerna tävlar i två klasser i både damerna och herrarnas stafett. 
Stora kommuner: över 7000 invånare.       
Små kommuner: under 7000 invånare.          
Kommuninvånarnas antal räknas enligt 31.12.2008    

  
Representationsrätt 
 

Skidåkaren får representera den kommun, som är dennes hemort under stafettens 
föregående år alltså 31.12.2008. Om skidåkaren flyttar bort från orten får han 
dock representera kommunen,därifrån han flyttat så länge han representerar den 
förening som finns i kommunen.               . 

    
Lagnummer 
 

Alla deltagare är tvungna att bära en  nummer som bestäms skillt åt varje 
kommun, i alfabetisk ordningsföljd. De två första siffror är kommunens 
kännetecken  och den sista bestämmer ordningsföljden på lagen. Tex.391 = Ähtäri 
första lag 392 = Ähtäris andra lag. Därtill skall alla skidåkare ha en etappnummer 
fäst på vänstra låret. 

 
Tävlingsnumrornas färger: 
Stora kommuner:  vit botten och svarta bokstäver                           
Små kommuner:   gul botten och svarta bokstäver     
Samma nummerlappar används i herrarna och damernas tävling. 

 
Tävlingens jyry 
 

TD Mauno Peltokoski 
biträdande Lennart Johansson 
tävlingsledare Kari Hänninen 

  
Protestavgift är 100 euro och skall inlämnas senast 15 minuter efter tävlingen. 

 
 



Den slutgiltiga anmälningen 
 

Anmälning av skidordningen skall anmälas senast 2.1.2009 kl.15.00 till 
ovannämda address. 

 
Endast p.g.a av sjukdomsfall kan man ändra laguppställningen i samband med 
bekräftelsen på tävlingsmorgonen kl.08.00-09.00     

                                            
Vasa stad / Fritidsverket 
Märk: ” Landskapsstafett”  
Minna Suihkonen 
fax:  06 325 3670 
epost:  minna.suihkonen@vaasa.fi  

  
Som bilaga anmälnings-och beställningsblankett för matbiljetter.  
På samma blankett finns det möjlighet att beställa inträdesbiljetter på förhand. 
Tävlingsmaterialet postas till kommunerna på basen av anmälningarna.  

 
Till kommunernas fritidsavdelningar skickas efter den preliminära anmälan följande: 
 

• lagledarbiljett 1 st / kommun 
• serviceperson 1 st dam- och 2 st / herrlag 
• tävlingsbiljett till varje lags deltagare + till två reserver/lag                      
• inbjudningkort 3 st ( 3 st 2 st till kommunledningen, 1 st fritidsavdelningen) 

 
Deltagaravgifter 

Damernas lag I-laget  35 euro, följande lag 20 euro. 
Herrarnas lag I-laget 55 euro, följande lag 25 euro. 
Avgiften betalas i samband med den slutliga anmälningen, senast 02.1.2009 till 
kontot Landskappstafett 2009, OP 567008-2206561 
 

  



Tilläggsuppgifter: 
 

Information angående landskapsstafetten meddelas lokala dagstidningar samt via 
http://www.vaasanhiihtajat.com/  och 
http://www.vaasanhiihtajat.com/maakuntaviesti/ och http://www.sundomif.fi  

 
Via hemsidorna och tävlingsmaterialet finns information om vägbeskrivning och 
banprofiler m.m.  
Man kan bekanta sig med banorna t.om måndag 5.1.2009 kl. 16.00. 
Bussarna dirigeras till skidcentrums parkeringen. 
Övrig parkering enligt arrangörernas direktiv. 

 
Vandringspriserna ombedes föras rena och graverade senast 18.12.2008 till 
nedanstående address:                    

 
Vasas stad / Fritidsverket 
Märk: `Landskapsstafett` 
Vasaesplanaden 20 B, 65100 Vasa  

 
Övrig information: 

 
Kari Hänninen  e-mail: kari.hanninen@fi.abb.com 
Minna Suihkonen e-mail: minna.suihkonen@vaasa.fi 
Lotta Wasström e-mail: lotta.wasstrom@vshp.fi 
Hannu Halmesmäki  e-mail: hannu@halmesmaki.com 
www.vaasanhiihtajat.com/maakuntaviesti/                                                  

   
Välkomna till den 66:e Österbottens och Syd-Österbottens Landskapsstafetten 2009 
vid Öjberget i Vasa 
  
Vasa 24.11.2008 
  
  
Hannu Halmesmäki   Kari Hänninen  Minna Suihkonen 
Ordf. i organistationskommittén Tävlingsledare  Vasa stad / fridtidsverket 
 
Lotta Wasström 

Sekr. i organisationskommittén 


