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Idrottsföreningen för att stödja och möjliggöra idrott för sårade och skadade veteraner 

 

Inbjudan till FMM långlopp 2020 

 
På uppdrag av C FMIF inbjuder härmed Livgardet (LG) till 2020 års FMM i långlopp 
på skidor (FMM/LS) över 90km i klassisk stil. Tävlingen genomförs i samband med 
Öppet Spår måndag 2020-02-24 med start kl. 07.00. Starten sker i gemensam  fålla 
längst  fram i startfältet. 
 
Tävlingen 
Loppet genomförs som individuell tävling och lagtävling. För lagtävlan summeras de 
tre snabbaste individuella åktiderna oavsett åldersklass för män (M) respektive för 
kvinnor (K). Mer än ett lag kan representera resp. organisationsenhet. I alla 
avseenden kan FMM deltagare utnyttja de tjänster som ordinarie tävlingsorganisation 
tillhandahåller under loppets genomförande.  
FMM/LS genomförs över 90 km klassisk stil för kvinnor och män i följande 
ålderklasser: 
FM-klass: M/K 18-, 25-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60.  
Klasstillhörighet anges automatiskt i anmälan vid ifyllande av personnummer på 
Vasaloppets hemsida. 
Öppen Klass genomförs inte vid FMM långlopp. 
 
Prisutdelning 
Prisutdelning sker preliminärt kl. 16.30 vid arrangörens mässtält/restaurang. 
Kompletterande anvisningar kommer i PM för FMM/LS, se punkten övrigt nedan. I 
samband med prisutdelning bär militär personal uniform. Civil personal bär 
organisationsenhetens representationsoverall. Personal som ej uppfyller dessa 
kriterier deltager Ej vid prisutdelning. 
 
Anmälan 
Anmälan för deltagande i FMM Långlopp skall ske senast 2020-01-10. Anmälan gör 
du via den här länken https://member.myclub.se/pub/forms/6595/qvlkw0FxMg/ 
 
Kommendantur 
 
Förläggning 
Livgardet svarar för boende i Trängslets skjutfältsläger/ Älvdalen 23 till 24 februari. 
Boendet sker på logement inkl. sängkläder (medtag handduk), ca 85km från 
startplatsen i Sälen. 
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Förplägnad 
Måltider serveras i anslutning till boendet i Trängslet mellan söndag middag och 
frukost måndag morgon samt lunch efter målgång i mässtältet i samband med 
prisutdelning. 
Möjlighet att fylla varmt vatten i ISO-kärl finns på måndag morgon. 
 
Transporter 
Respektive deltagare ansvarar för transporter till och från närmaste militära förband 
som arrangerar transport till förläggningsplatsen. Att medföra egen bil till 
förläggningen innebär ett logistiskt problem efter målgång och ska undvikas.  
 
Övrigt 
PM för FMM/LS samt instruktioner angående kommendantur skickas till anmälda 
tävlande och sammanhållande på OrgE senast tre (3) veckor före tävlingen. 
Respektive organisationsenhets samordnare anmäler sig vid ankomst till Trängslet i 
Förvaltningsbyggnaden. Vallning av skidor skall under vistelse ske i därför avsedda 
lokaler enligt PM. Medtag egen utrustning för vallning såsom vallaprofiler, 
skarvsladdar mm. 
 


