
Hej och tack för anmälningarna till Nissanskäret 2022.  

Det blev många anmälningar. Tyvärr kan vi bara ha en éndagstävling vilket innebär att vi har behövt 

reducera antalet deltagare ganska mycket. 

I samspråk med distriktet har vi gjort följande anpassningar: 

 Klassen Minior B är struken från tävlingen.  

Alla anmälda miniorer B från Skånes distrikt bereds tävlingsmöjlighet v16 under DM-helgen 

på lördag förmiddag. Observera att tävlingsmöjlighet endast ges till distriktets miniorer B 

som är anmälda till Nissanskäret. 

 

 Klassen Ungdom 13B är delad i två grupper hänsyn tagande till geografisk spridning. 

Anmälda Ungdom 13B åkare från Trelleborgs KK, Malmö KK, Lunds KK, Höörs KF, IFK 

Helsingborg och GF Idrott bereds tävlingsmöjlighet v16 under DM-helgen på lördag 

förmiddag. Här gäller också att tävlingsmöjlighet endast ges till anmälda till Nissanskäret. 

 

Övriga anmälda Ungdom 13 B åkare tävlar i Halmstad v12 Nissanskäret, se deltagarlistan. 

Observera att Skåne KF ungdom 13B åkare som önskar testa till A-nivå för att sedan delta i 

DM klassen Ungdom 13A, inte kan tävla i Halmstad. Detta för att dessa åkare inte ska få ett 

extra tävlingstillfälle som inte kan ges till ungdom 13B åkare som tävlar i Landskrona.  

 

 Distriktets åkare har enligt inbjudan prioriterats. Några åkare från föreningar utanför 

distriktets har kunnat beredas plats; övriga finns på med som reserver. 

 

Bifogad finns ett preliminärt tidsschema och en deltagarlista. 

Att notera vad gäller tidsschema: 

 Kl 15.29 Uppvärmning för 8 åakre, Ungdom 13 B pojke tillsammans med 7 Ungdom 15B1 

flickor. 

 Kl. 17.55 Uppvärmning för 1 Ungdom 15 B2 pojke och 1 junior B2 herre och 1 senior B1 dam 

plus 3 juniorer B1 damer. 

Eventuella avanmälningar mailas fram till och med den 26 mars 2022 kl. 14.00 till  

info@halkk.se. Därefter skickas sms till 070-586 68 09. 

Observera också sommartid på söndag den 27 mars! 

 
För information hänvisas till: info@halkk.se 
Tävlingsledare Madeleine Neidert, 0736 84 05 25, madeleine@effektiv.se 
och Lieve Lindberg, 0705 86 68 09, lieve.lindberg@gmail.com 

 
Välkommen till Halmstad 

 

 

mailto:info@halkk.se
mailto:madeleine@effektiv.se
mailto:lieve.lindberg@gmail.com

