
 

 

 

Alliansloppet 15 km, 26:e augusti 

2021 

Tävlingsinformation / PM 
 

Senast uppdaterad 2021-08-26 

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

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

OBS, NY INFO VÄSKUTLÄMNING! 

Väska som lämnas vid starten transporteras och förvaras vid 

målområdet, Landbergsliden i stället för Athlete zone som tidigare 

kommunicerats ut. Respektive åkare har ansvar att ta med sig sin 

väska när man lämnar målområdet 

I nummerlappskuvertet finns en ”startpåse” som tas med till start för 

att lämna in överdrag, vätskebälte och andra mindre föremål. 

1 Anmälan/kvalificering 
Tävlingarna begränsad till landslags åkare, inbjudande topp atleter och åkare 

med en aktiv FIS kod och distans FIS poäng bättre än: 140p Herrar – 190p 

Damer 

15 km distanstävlingen kommer att arrangeras med en gräns på 100 

deltagare (max 65 herrar – 35 damer, detta är baserat på 

deltagarfördelningen från tidigare upplagor. Antalet startplatser för damer 

kan tillkomma om intresset är stort för damklassen).  

Anmälan går via email till info@alliansloppet.se med följande information:  

Tävling, Namn, Skidklubb, FIS-kod, FIS-poäng distans och/eller sprint 

 

Anmälan öppnar 1a juli 2021 och stänger 1a augusti 2021.  

Den 3e Aug en ranking list och reservlista kommer att finnas på vår hemsida.  

mailto:info@alliansloppet.se


 

 

 

Preliminära startlistor publiceras den 16e Aug som sedan kontinuerligt 

uppdateras tills lagledarmöte den 25e Aug (distanslopp) – de 26e Aug 

(Sprint). 

Deltagarna som är utvalda men inte kommer åka uppmanas att meddela arrangören 

att de inte ska delta så snart som möjligt (senast vid lagledarmötet). Tomma 

startplatser tilldelas de åkare som står näst i kö på reservlista.   

Reservlistan skapas utifrån bäst FIS poängs ranking.  



 

 

 

2 Tävlingsarenan 
Tävlingsarena med start och mål är i fall- och vattenkraftverksområdet i 

Trollhättan.  

Översikt banan

 



 

 

 

 

Översikt väg till Start och tillbaka till Athlete zone från Mål 

 



 

 

 

Översikt startområdet 

 

Översikt målområdet

 

 

  



 

 

 

3 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! 

Skyddsutrustning kommer användas av funktionärer med anpassning till roll.  

Alcogel kommer finnas vid flertal platser. 

4 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 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 (dvs 5 passager 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! 

Efter genomfört lopp hänvisas alla åkare att åka skidor från målområdet till 

en plats nära Athlete zone som sedan nås efter en kort promenad nerför 

några trappor (se bilder ovan). Vägen är tydligt markerad med några 

tjänstemän längs vägen. Vägen är inte avstängd för trafik, så var försiktig och 

följ normala trafikregler! 

Några minibussar kommer också att finnas som ett alternativ för att ta åkare 

till samma plats nära trappan ner till Athlete zone. 

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

nedför Landbergsliden från målet mot övriga tävlingsarenan.  



 

 

 

5 Höjdprofil 

 

6 Starttider/Klasser 
Herrar 15 km: Första start 14.35, 30 sek startmellanrum 

Damer 15 km: Första start 15:55, 30 sek startmellanrum 

7 Lagledarmöte 
Per gemensamt beslut mellan SSF och Alliansloppet genomförs inget fysiskt 

lagledarmöte för att minimera smittspridningsrisken.  

Det digitala lagledarmöte kommer att genomföras onsdag 25 augusti kl. 

19:00: Link to Teams Captain’s Meeting 15 km 

Presentationen kommer att publiseras efter mötet. 

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

tävlingsarenan sett från Klaffbron och planerad ankomst till arenan. 

Öppettid: 13:00-14:00 

9 Låneskidor 
Alla åkare förses med låneskidor som hämtas ut vid 

nummerlappsutdelningen och lämnas tillbaka i på samma plats efter 

tävlingen. 

Låneskidorna testas på banan eller uppvärmningsområdet och kan justeras 

eller bytas vid utlämningen mellan kl. 13:00-14:00.  

Från kl. 14:00 kan låneskidor justeras vid starten. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBlMmYxNjgtNDVjYy00MGI1LWEyNGMtMjY3ZWIzNTk5NDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258af3eba-510e-4544-8cfd-85f5e0206382%22%2c%22Oid%22%3a%2226a62742-bcb8-4590-a05f-3071bdbc3aaa%22%7d


 

 

 

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

starten. 

10 Uppvärmning och officiell 

träning på banan 
Banan är öppen för officiell träning och uppvärmning mellan kl. 13:00-14:15, 

därefter sker uppvärmning kring starten och söder om tävlingsområdet. 

11 Toaletter 
Toaletter finns på Alliansloppsarenan vid start och mål. 

12 Dusch/ombyte 
Inga gemensamma duschar eller lokal för ombyte tillhandahålls, men det 

finns tält vid start och mål som väderskydd och för enklare ombyte. 

13 Väskhantering 

OBS, NY INFO VÄSKUTLÄMNING! 

Väska som lämnas vid starten transporteras och förvaras vid 

målområdet, Landbergsliden i stället för Athlete zone som tidigare 

kommunicerats ut. Respektive åkare har ansvar att ta med sig sin 

väska när man lämnar målområdet 

I nummerlappskuvertet finns en ”startpåse” som tas med till start för 

att lämna in överdrag, vätskebälte och andra mindre föremål. 

Väska för ombyte efter tävlingen förvaras vid Athlete zone målet och 

hanteras av respektive åkare. 

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

transporteras till väskåterlämningen vid Athlete zone på Hansenplatsen.  

Det finns även möjlighet att förvara en eventuell ”andra-väska” i tillgängliga 

tält vid målområdet. Hantering av sådan eventuell andra-väska görs av 

respektive åkare. 



 

 

 

14 Startförfarande 
Starten görs med startgrind och 30 sek startmellanrum. 

15 Vätska och stavsupport 
Vätske- och stavlangning är tillåtet längs hela banan. Beakta säkerhet, andra 

tävlande, funktionärer och TV-team.  

16 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. 

17 Resultatlista 
Resultatlista anslås på Alliansloppsarenan samt publiceras på hemsidan.  

18 Lämna arenan efter 

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

tävlingsarenan efter genomfört lopp, förutom topp 6 i respektive klass som 

stannar till genomförd prisutdelning vid målområdet.  

Resultaten kan fortlöpande ses på monitor i ombytesområdet vid målet. 

Målområdet lämnas genom att ta den officiella minibusstransporten, ta sig 

till Athlete zone, ta med sina tillhörigheter och sedan lämna tävlingsområdet. 

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

resultatlista anslagits. 

  



 

 

 

20 Prisutdelning 
Prisutdelning för placering 1-6 sker omgående efter sista målgång i 

respektive klass, ca kl 15:50 för herrar och ca kl. 17:00 för damer, i 

målområdet och annonseras av speakern. 

Placering Belopp 

1 10 000 SEK 

2 5 000 SEK 

3 3 000 SEK 

4 2 000 SEK 

5 1 000 SEK 

6 800 SEK 

 

21 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, +46 709 900 223. 

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

enbart 6 km från Alliansloppsarenan. 

Räddningstjänst och funktionärer är informerade. 

22 Försäkring 
Alla åkare är försäkrade via Alliansloppet. 

  



 

 

 

23 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. 

24 Tävlingsledning 
Tävlingsledare: Mikael Jakobsson 

Banchef: Ulf Nyström 

Säkerhetschef: Erik Hallberg 

25 Jury 
Technical Delegate (TD): Robert Erixon 

Assistant Technical Delegate (ATD): Björn Westerström 

Tävlingsledare: Mikael Jakobsson 


