
 

 

 
 

Ackreditering media - Alliansloppet Action Week 2020 
 

 
Då Alliansloppet Action Week inte blir av som vanligt i år blir huvudattraktionen istället två helt 

nya tävlingar på rullskidor med vårt Svenska Skidlandslag samt Team Bauhaus och Svenska Spels 
lag. Läs vår pressrelease här:  
https://www.alliansloppet.se/blog/2020/08/05/svt-satsar-pa-trollhattan-och-alliansloppet-action-week/  
  

Tävlingseliten startar med ett intervallstartlopp i klassisk stil torsdagen den 27 augusti med 
Charlotte Kalla, Frida Karlsson, Calle Halfvarsson och Viktor Thorn i spetsen. Alliansloppet Action 
Week startar dock redan den 22 augusti med Skateboard Bowl, läs hela programmet 
här: https://www.alliansloppet.se/program/ 
  

Evenemangen som genomförs under årets Alliansloppet Action Week följer 
rekommendationerna från FHM. Det innebär att alla tävlingar genomförs utan publik och arenorna 
kommer att vara stängda. Deltagarantalet är begränsat och särskilda protokoll kommer att följas för 
att garantera de tävlandes, personals och funktionärers säkerhet. Alla tävlingar kommer att sändas via 
SVT eller streamas live. 
  

Journalister ges däremot möjlighet att träffa idrottsutövarna genom att ta kontakt med 
oss och bli ackrediterade. Följande alternativ finns: 
  

• Onsdagen den 26 augusti kl. 17.00-18.00 finns rum på Hotell Scandic Swania där man kan 
träffa idrottsutövarna. Alternativt kan intervjun ges utomhus. Om ni önskar ett möte kontakta 
oss med namn på idrottare och önskad tid för möte. 

 
• Torsdagen den 27 augusti kl. 15.00-18.00 i mixed zone (Individual start Classic) vid 

målområdet i Landbergsliden. 
 

• Fredagen den 28 augusti kl. 14.30-18.00 i mixed zone (Sprint race) vid målområdet i 
Landbergsliden. 

  
Information som krävs för ackreditering till målområde: 
     

• Fullständigt namn: 
• Uppdragsgivare: 
• Uppdrag (journalist, fotograf…): 
• Kontaktuppgifter (telefonnummer/mejladress):  

  
Journalister och fotografer måste få ackreditering för tillgång till tävlingsområde. Fotografer måste 

respektera reglerna som gäller i zonen dedikerad för fotografer och journalisterna måste minimera 
fysisk kontakt, vara helt friska, fria från förkylningssymptom och eventuellt bära ansiktsmask inför 
möte med idrottsutövarna.  
  

Deadline för ackreditering är tisdagen den 25 augusti. Tänk på att det är begränsad tillgång av 
platser till tävlingsområdet pga. COVID-19 restriktioner.  
  
För att få ackreditering skicka ovan information till malin@alliansloppet.se - 0721 420 049 
 


