
 
 

 

Alliansloppet 10 / 15 km, 27:e augusti 2020 

Tävlingsinformation / PM 
Senast uppdaterad 2020-08-25 

Informationen i detta PM kommer kompletteras/uppdateras löpande, var därför 

uppmärksam på förändringar och läs detta PM nära in på loppet. 

1 Alliansloppsarenan 
Alliansloppsarenan med start och mål är i fall- och vattenkraftverksområdet i Trollhättan. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=I-agGLj89R4 

Översikt Alliansloppsarenan

 



 
 

 
Översikt startområdet 

 

Översikt målområdet 

 

 



 
 

 

2 COVID-19 
Per pågående COVID-19 pandemi genomförs tävlingen med största fokus för allas säkerhet 

och minimerad smittrisk. Vi bär alla ett gemensamt ansvar att skydda varandra! 

Antalet funktionärer har minimerats och ingen publik tillåts. Skyddsutrustning kommer 

användas av funktionärer med anpassning till roll. 

Alcogel kommer finnas vid flertal platser. 

3 Banan 
Banan är en varvbana med sträckningen enligt bilden över Alliansloppsarenan ovan.  

Starten sker vid Kraftverket Olidan, Sveriges första storskaliga försöksanläggning för 

elproduktion via vattenkraft i Sverige som producerat el sedan 1910. 

Efter start och passage av Olidan ansluter banan varvbanan som körs 5 varv för damer och 7 

varv för herrar för att avslutas med målslingan som går ut över Oscarsbron och uppför 

Landbergsliden till målet.  

I och med att banan ansluter och lämnar rundbanan på olika platser räknas enklast ett varv 

som en passage av kyrkan.  

Det är respektive åkares egna ansvar att rätt antal varv körs. 

Banan är tydligt uppmärkt och det finns banvakter längs hela banan.  

Banan är avspärrad för trafik, men på anslutande vägar så som uppvärmning söder om 

tävlingsområdet kan vara trafikerade och normala trafikregler gäller. Var försiktiga! 

OBS! 

För allas säkerhet är det inte tillåtet att åka rullskidor ner till starten eller nedför 

Landbergsliden från målet mot övriga Alliansloppsarenan. 

  



 
 

 

4 Höjdprofil 

 

5 Starttider/Klasser 
Herrar 15 km: Första start 15:05, 1 min startmellanrum 

Damer 10 km: Första start 16:10, 1 min startmellanrum 

6 Lagledarmöte 
Per gemensamt beslut mellan SSF och Alliansloppet genomförs inget lagledarmöte för att 

minimera smittspridningsrisken.  

Informationen via detta PM distribueras och eventuella önskemål av förtydligande eller 

frågor kan ställas till Mikael Jakobsson, Tävlingsledare, på 0723-767 528. 

7 Nummerlappar 
Nummerlapp och tidtagningschip hämtas i nummerlappstältet på vägen in i 

Alliansloppsarenan sett från Klaffbron och planerad ankomst till arenan. 

Öppettid: 13:30-14:30 

  



 
 

 

8 Låneskidor 
Alla åkare förses med låneskidor som hämtas ut vid nummerlappsutdelningen och lämnas 

tillbaka i målområdet efter målgång. 

Låneskidorna testas på banan eller uppvärmningsområdet och kan justeras eller bytas vid 

utlämningen mellan kl. 13:30-14:30. 

Från kl. 14:30 kan låneskidor justeras vid starten. 

OBS Det är respektive åkares ansvar att hämta och ta med låneskidorna till starten. 

9 Uppvärmning och officiell träning 
på banan 
Banan är öppen för officiell träning och uppvärmning mellan kl. 13:30-14:45, därefter sker 

uppvärmning kring starten och söder om tävlingsområdet. 

10 Toaletter 
Toaletter finns på Alliansloppsarenan vid start och mål. 

11 Dusch/ombyte 
Inga gemensamma duschar eller lokal för ombyte tillhandahålls, men det finns tält vid start 

och mål som väderskydd och för enklare ombyte. 

  



 
 

 

12 Väskhantering 
Väska för ombyte efter tävlingen förvaras vid målet och hanteras av respektive åkare. 

I nummerlappskuvertet finns en ”startpåse” som tas med till start för att lämna in överdrag, 

vätskebälte och andra mindre föremål. 

Respektive åkare lämnar sin ”startpåse” på anvisad plats vid starten som då transporteras till 

väskåterlämningen vid Hotell Swania efter tävlingen (se arenakartan ovan). 

13 Startförfarande 
Starten görs med startgrind och en minuts startmellanrum. 

14 Vätska och stavsupport 
Vätske- och stavlangning är endast tillåtet i markerade langningszonerna, ”coaching zone” 

(se bankartan).  

15 Brutet lopp 
Om du är tvungen att bryta loppet måste du av säkerhetsskäl informera funktionärerna på 

arenan vid målområdet. 

Du får INTE passera mållinjen med chip om du bryter. 

16 Resultatlista 
Resultatlista anslås på Alliansloppsarenan samt publiceras på hemsidan. 

  



 
 

 

17 Lämna arenan efter genomfört 
lopp 
På grund av COVID-19 pandemin är det viktigt att alla åkare snarast lämnar 

Alliansloppsarenan efter genomfört lopp, förutom topp 3 i respektive klass som stannar till 

genomförd prisutdelning.  

Resultaten kan fortlöpande ses på monitor i ombytesområdet vid målet. 

Arenan lämnas genom att gå ner för Landbergsliden på trottoaren till vänster, över 

Oscarsbron och sedan vänster ut mot Trollhättans centrum. 

18 Protest 
Eventuella protester skall inlämnas till jury-medlem omgående efter att resultatlista 

anslagits. 

19 Prisutdelning 
Prisutdelning för placering 1-3 sker omgående efter sista målgång i respektive klass, ca kl 

16:05 för herrar och ca kl. 16:55 för damer, i målområdet och annonseras av speakern. 

20 Sjukvård 
Sjukvårdspersonal finns på Alliansloppsarenan vid infarten till Hojums Kraftverk med tillgång 

till fordon för kort insatstid över hela banan. 

Sjukvårdspersonalen nås via Tomas Everitt, 070 990 02 23. 

Vid akuta nödsituationer, ring 112! Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) ligger enbart 6 km 

från Alliansloppsarenan. 

Räddningstjänst och funktionärer är informerade. 

  



 
 

 

21 Försäkring 
Alla åkare är försäkrade via Alliansloppet. 

22 Tävlingsform/-regler och säkerhet 
• Tävlingen sker enligt Svenska Skidförbundets regler 

• Tävlingen genomförs i klassisk teknik, all annan åkning är förbjuden och medför 

diskvalifikation. Utmed banan finns funktionärer som kontrollerar åktekniken med 

video. Tävlingen kommer att TV-sändas och en kontrollant kommer att följa TV-

bilderna. 

• Följ direktiv från Alliansloppets funktionärer! 

• Hjälm och glasögon är obligatoriska, men vid regn är glasögon frivilligt 

Genom att var och en håller ett högt sportmannaskap innan och under tävlingen ser vi 

tillsammans till att undvika olyckor, smittspridning och sprida en god kultur inom sporten. 

23 Jury 
FIS Technical Delegate (TD): Ludvig Remb 

Tävlingsledare: Mikael Jakobsson 

Banchef: Magnus Eriksson 


