Rafflande grande finale

Finalen avslutas som brukligt med att de två bästa lagen ställs emot varandra. Innan start kontrolleras att bastun startats och är klar för de två lagen. Det är nämligen dags för dragkamp över
Umeå universitets egen miniälv. Garanterat är att inget lag kommer därifrån torrskod. Traditionen
påbjuder nämligen att vinnande lag, till den kvinnliga publikens stora glädje, skall genomföra
vinterbad innan laget kan utnämnas till segrare.
Efter doppet väntar en varm bastu, och varm dryck.

Poängberäkning

Poäng tilldelas enligt följande nedanstående tabell.
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Tidigare kallad negerboll.

Nordisk kombination

Denna gren är relativt ansträngande ifall den tävlande inte vet hur man flyttar höger ben framför
vänster och vice versa med så hög frekvens som möjligt. Med andra ord skall varje lagmedlem
springa den korta snöhinderbanan, och ta sig igenom/över/under det olika hindren som finns
utefter banan. Som i vanligt kombination kommer det även in en annan gren i denna. Denna gren
som här betecknas som ett hinder, går ut på att man först skall äta en chockladboll1 och därefter
häfva en öl. Det lag som först kommer i mål har vunnit grenen.
Dock finns det två brask lappar, ölhäfvningsregler gäller, dvs tidstillägg för skum och sprut. Vid
denna sena stund under eftermiddagen brukar domarna ha enorma problem med balansen. Tänk
på det...

Super G?
Ytterligaren en gren som är enormt frekvens beroende. I denna gren gäller det att få ω1, ω2, ω3, ω4
och ω5 att överänsstämma dvs ω1=ω2=ω3=ω4=ω5. Detta borde inte vara alltför svårt, ifall samtliga
i laget har en benägenhet att vara passgångare.
I denna gren skall samtliga deltagare i laget delta i Super G, problemet är att vi bara har två skidor
till varje lag, vilket innebär att det blir trångt på skidorna. När väl alla lagmedlemmar har spänt
fast sig på skidorna är det dags att ta sig nedför eller var det uppför backen? Banan är hursomhelst inte gjord av Pernilla Viberg. Först i mål brukar vinna.

Semifinal - Hundspann

Till semifinalen kommer minst 4 st stycken lag. I semifinalen och finalen finns det inga möjligheter
för att domarna skall rapportera in fel resultat. Domarna är nämligen vid detta tillfälle inte vid sina
fulla sinnes bruk. Eller det kanske var det dom var?
Hur som helst, semifinalen är hundspann. Detta innebär att man så snabbt som möjligt skall ta sig
runt en kort bana med hjälp av ett hundspann.
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Backhoppning

Detta är öppningsgrenen och är mycket publik friande. Grenen går ut på att med hjälp av en
ölback och tvåstycken därvid fästade tåg förflytta sig medels hopp ca 10 meter, därefter häfva en
öl för att sedan med backenshjälp ta sig tillbaka till de övriga lagmedlemmarna på samma sätt
som man tog sig dit. När backhopparen åter landat vid sina lagmedlemmar skall nästa person i
laget ta den tidigare hopparens plats och upprepa ovanstående. Det lag där alla backhoppat fram
och tillbaka samt häfvt ölen vinner grenen.
Dock finns det två brask lappar, ölhäfvningsregler gäller, dvs tidstillägg för skum och sprut.
Utöver detta finns det ju möjlighet att domarna rapporterar in fel resultat ifall domarna har anledning till detta.

Kast med trasig skida

Som den förståndige läsaren säkert förstår är detta gren nummer 2. Denna gren härstammar från
Gotland, där det sedan urminnes tider har stöts stock. Så här långt norrut stöter vi dock inte
stock, utan kastar med en trasig skida.
Vad är det då som skiljer denna gren från den mer välkända tävlingsgrenen kast med skida, dvs
helskida. Ja bland annat så måste hela laget samtidigt ha någon kroppsdel på skidan vid utkastet
av denna. Eftersom skidan är trasig medför detta att skidans areodynamiska egenskaper inte är
riktigt de samma som vid kast med skida. Med andra ord så gäller inte kastparabelns ekvation.
Gravitationskonstanten g har vid tävlingsplatsen uppmäts till 9,816 m/s2. Det lag som utmannat
det aerodynamiska lagarna bäst vinner grenen.
Stilpoäng tilldelas det lag som på teoretisk- eller experimentellväg kan någorlunda bevisa sin teori
för kastekvation i avseende trasig skida samt kan övertyga domarna om att deras formel för
beräkning av kastlängd är den bästa och mest kryptiska.

