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Världsstjärnor deltar i Trollhättan Action Week 2021 

Den 20-29 augusti arrangeras Trollhättan Action Week 2021, i Trollhättan. Årets 

evenemang är fullspäckat med olika sporter och fantastiska idrottare från världseliten. I 

år deltar det svenska skidlandslaget med världsstjärnor som Ebba Andersson, Jens 

Burman och Frida Karlsson. Dessutom medverkar elitåkare från ett tiotal andra nationer, 

som den slovenske Anamarija Lampič, Laurien van der Graaff från Schweiz och Maurice 

Manificat från Frankrike. Evenemanget gästas även av Trollhättans stolthet – Nils van 

der Poel.  

Trollhättan Action Week rivstartar evenemanget genom att, för första gången, arrangera SM i 

mountainbike. Den 22 augusti koras SM-medaljörerna för både dam och herr i Trollhättans 

vackra fallområde och skogar. En noga utvald bana på 80 kilometer slingrar sig fram i 

omväxlande och kuperad miljö. Damerna startar 11.15 och herrarna 12.00. 

Inför tävlingarna i rullskidor gästas evenemanget av det svenska skidlandslaget, här ser vi bland 

andra Ebba Andersson, Jens Burman, Charlotte Kalla, Frida Karlsson, Jonna Sundling, Linn Svahn 

och Oskar Svensson. Team BAUHAUS, Team Svenska Spel och det nationella rullskidlandslaget 

väntas också delta. Svenskarna får motstånd av det franska landslaget såväl som det schweiziska. 

Dessutom deltar elitåkare som Anamarija Lampič (Slovenien), Laurien van der Graaff (Schweiz) 

och Maurice Manificat (Frankrike). Världseliten tävlar under torsdagen, fredagen och lördagen 

den 26-28 augusti. Tävlingarna består av ett distanslopp på 15 kilometer i klassisk stil, en 

fristilssprint och det klassiska Alliansloppet på 48 km. Alla rullskidtävlingar sänds i TV4, TV4 Play 

och i CMORE.   

- Torsdagen den 26 augusti kl. 14.00-17:30 i mixed zone (Individual start 15km Classic) vid 

målområdet i Landbergsliden.  

- Fredagen den 27 augusti kl. 14.30-18.00 i mixed zone (Sprint race) vid målområdet i 

Landbergsliden.  

- Lördagen den 28 augusti kl.11:30- 15:00 i mixed zone (Alliansloppet 48km Elit) vid 

målområdet i Hansenplatsen. 
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Evenemanget kommer arrangeras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

För att säkerställa tävlandes, personals och funktionärers säkerhet kommer deltagarantalet 

protokollföras.  

Media ges endast möjlighet att träffa de tävlande under evenemanget genom ackreditering. 

Journalister måste minimera fysisk kontakt, vara fria från förkylningssymptom och helt friska. 

Samt eventuellt bära ansiktsmask inför möte med de tävlande. Fotografer måste respektera de 

regler som gäller inom deras zon. Tillgången av platser inom tävlingsområdet är begränsad och 

sista dagen att ansöka om ackreditering är tisdagen den 25 augusti.  

För att få ackreditering skickas följande information till pressansvarig olivia@alliansloppet.se:    

- Fullständigt namn  

- Arbetsgivare  

- Uppdragstitel (journalist, fotograf…)  

- Kontaktuppgifter (telefonnummer och mailadress)  

Se hela programmet för Trollhättan Action Week här, eller besök vår hemsida för mer 

information.    

 

Det här är Trollhättan Action Week: 

Trollhättan Action Week startade 2007, tidigare Alliansloppet Action Week. Evenemanget består av tävlingar i olika 

sporter som pågår under sensommaren, i värdstaden Trollhättan.  

Förra året deltog 1300 åkare i rullskidloppen ifrån hela 16 nationer, vilket gör tävlingarna till en av världens största i 

rullskidor. Evenemanget samlar världseliten i både långlopp och traditionell längdskidåkning samtidigt som många 

motionärer deltar, då loppet är seedningsgrundande för Vasaloppet.  

Tillsammans med sponsorer utvecklas Trollhättan Action Week för varje år som går. Evenemanget är unikt på så vis 

att det förenar och inkluderar allt från värdstadens pensionärer och barn till världseliten, genom olika aktiviteter. 

Förra året deltog cirka 15 000 totalt i evenemanget, både digitalt och fysiskt – och ännu fler via direktsänd tv. I år 

öppnas evenemanget tillsammans med Trollhättan Pride och hbtq-frågor kommer belysas genomgående under 

hela veckan. 

Evenemangets framgång syns bland annat genom utmärkelser som ”Stora Turismpriset” 2020, för ett hållbart och 

innovativt evenemang under coronapandemin. Av samma anledning ansågs eventet vara ett föredöme för Europa 

och blev därför nyligen utvalda att hålla föredrag på WHO:s årliga Europakonferens för hälsofrämjande städer.   

 


