
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
INBJUDAN 

NYA WINBERGS MINNE 2022 
 

 

 

 

 

 

Plats ABB Arena Syd, Västerås 

Datum 10–11 december 2021 

Tider 10 december 

Lagledarmöte 13:45 

Träningstid från 14:00 med avbrott för spolning 

Första start 15:00 

  

 11 december 

Lagledarmöte 08:45 

 Träningstid från 09:00 med avbrott för spolning 

första start 10:00 



 

 
 
 

 

 

 

Lördag 

Klass  Distanser 

F/P -10år extraklass 300m, 300m 

F/P 11–12 år 500m, 1000m 

F/P 13–14 år 500m, 1000m 

F/P 15–16 år 500m, 1500m 

Damer juniorer 500m, 1500m 

Herrar juniorer 500m, 3000m 

Damer seniorer 500m, 1500m 

Herrar seniorer 500m, 3000m 

Damer veteraner extra 500m, 1500m 

Herrar veteraner extra 500m, 3000m 

 

Söndag  

Samtliga klasser Två valfria distanser (Ingår ej i Winbergs 
minne):  
3000m, 1500m, 1000m, 500m, 300m  
Ange vilka distanser ni vill köra redan vid 
anmälan.  

  
 Final  A - Final Winbergs Minne (Jaktstart) 
 
Säkerhet   

Hjälm, skärsäkra ankelskydd samt handskar är krav vid final av 
Winbergs Minne. Ankelskydd finns att köpa samt hyra i kiosken.  

 
Kiosk  

Pollux anordnar kiosk uppe på läktaren båda dagarna. 
  



 

 
 
 

 

 

 

Banan   
Banan är en konstfrusen bana i en inomhushall avsedd för bandy.  
Innerbanan har 23m radie och är därmed snävare än en vanlig 400m 
bana. Avståndet mellan toppen på kurvan och väggen i hallen är cirka 
10m. Väggen har inga fast monterade skydd utan vi kommer att använda 
lösa skyddskuddar och komplettera med mjuka isolerbalar. Skydden 
kommer framför allt vara placerade från toppen på kurvan och ut längs 
halva långsidan, samt vid andra farliga ställen.  

Anmälan  
Anmälan till tävling sker via länk: https://forms.gle/RuD4Lfr5LKh1pqbi9 

 Sista anmälningsdag för tävling 30/11 
 Vid anmälan efter 30/11 eller via annat sätt än via länk tillkommer en 

extraavgift på 50% av startavgiften/åkare 
 
Anmälningsavgift 
  
 Upp till 10år, extraklass: 250kr, klass 11–12 till veteran: 350 kr 
 Betalning sker till SK Pollux bankgiro 5005-1192 i samband med 

anmälan. Ange namn och klubb vid betalning. 

Lottning  

Deltagarlista skickas ut 4/12 för granskning till mailadresser som anges 
vid anmälan samt publiseras på hemsidan.  

Lottning påbörjas torsdag kväll 7/12 och publiceras så fort den är klar på 
Pollux hemsida. 
Lottning sker klassvis. Lottning sker slumpvis inom klassen. Hänsyn tas 
dock till hur snabba åkarna är och klasser kan indelas i sidningsgrupper. 
Hänsyn tas även av säkerhetsskäl så inga uppenbara problem kommer 
att ske i första växling. Till exempel så sätts alltid snabbaste åkare på 
innerbana.  
Herrar juniorer lottas med herrar seniorer och damer juniorer lottas med 
damer seniorer 
Söndag lottas efter personbästatider 
Personbästatider tas från speedskatingresults.com med tidsspannet 1/7-
21 till 4/12-22.  

Frågor 
 Frågor besvaras på telefon 070-633 71 68 samt mail 

skridsko@skpollux.se 


