
 

INBJUDAN TILL Region Syd Cup ”TAW BIATHLON” 2022 
Trollhättans SOK och Skidskytte Syd bjuder in till Skidskyttetävling under Trollhättan Action Week 

Lördagen den 27:e Augusti 2022 

Tävlingsplats Åkerbergsvägen, bredvid Vattenfalls kontor.  
https://goo.gl/maps/qMoeKJVgjvxdXGgr7 

 

Parkering Parkering sker vid Innovatum Science Center och man går sedan över gångbron in i tävlingsområdet 
https://goo.gl/maps/A5NxCjayg6WLsegm8 

 

Tävlingsform Skidskytte (distans, endast luftgevär) 
Tävlingsklass för deltagare vars förening är medlem i Svenska Skidskytteförbundet. 
Åkstil är fristil. 

Program 08.00 Banan öppnar för provåkning (anvisning) 
08.30 - 09.30 Incheckning (nummerlappar, vapenetiketter, vapenkontroll) 
08.45 - 09.45 Inskjutning 
10.00 Första start (Tävlingsklasser) 
12.00 Första start (Öppna klasser) 



 
Klasser/sträckor Tävlingsklass: Distans 

F/P 10-11 L+L, stöd Ca. 3km  [3x kort bana] 
F/P 12-13 L+L+L, stöd Ca. 4km  [4x kort bana] 
F/P 14-15 L+L+L Ca. 7.6km  [4x mellan bana] 
D/H 16-19 L+S+L+S Ca. 9.5km  [5x mellan bana] 
D/H Junior/Senior L+S+L+S Ca. 14km  [5x lång bana] 
Öppen Klass L+L, stöd Ca. 1.2km [3x öppen bana] 

 

Tillägg Tidstillägg (inga straffrundor) tillämpas i tävlingsklasser. 

Skytte Ungdomar i D/H 10-11, 12-13, 14-15 samt öppen klass har sina vapen på mattan, tävlande i 
klasserna D/H 16-19 och uppåt har vapnen på ryggen. 

Anmälan Tävlingsklass senast torsdag 18 Augusti via IndTA. 
Efteranmälan i mån av plats (50% tillägg vid efteranmälan). 
Öppen klass på plats vid incheckning 

Lagledarmöte Hålls 08:30 vid skjutvallen 

Anmälningsavgift Tävlingsklass ungdomar 150 kr; D/H 16-22 och uppåt 200 kr. 50% tillägg vid efteranmälan. 
Avgiften faktureras i efterhand till klubbarna. 

Vapen Skidskytteluftgevär. 
Varje skidskytteförening har med egna vapen till sina respektive i tävlingsklass. 

Prisutdelning Snarast efter sista målgång i tävlingsklass och efter resultatet är klart. 
Priser till alla i ungdomsklasserna. 

Godkännande Startlistor, resultatlistor och bilder från tävlingen kommer att publiceras på hemsidan www.tsok.se 
och www.alliansloppet.se. Genom er anmälan godkänner ni publiceringen. 

Omklädning Omklädningsrum finns vid skidstugan och kommer vara öppna vid behov.  
https://goo.gl/maps/YojZrCu2oe5BFiEG9 
Notera att det kommer att vara avstängda vägar för att ta sig dit under fredag till söndag, 
uppdaterad information på https://www.alliansloppet.se/avstangningar/ 

Husvagn/husbil Möjligheten finns att ställa husvagn / husbil vid skidstugan, Strömslund. Obs! El-anslutning finns ej. 
Det finns även fina ställ-platser för husbil i slussområdet, notera dock att ställ-platsen inne vid 
slussområdet kommer att vara stängd för in- och utfart större delen av lördagen.  
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/produkter/stallplatser-trollhattans-
slussomrade/ 

Hotell Det finns gott om hotell och boende runt om i Trollhättan, dock är det hårt tryck på bokningarna pga 
mycket besökare under Trollhättan Action Week (TAW) så var ute i god tid. 

Servering Servering och grill utomhus 

Kontakt Projektledare: Fredrik Liljesäter, fredrik@alliansloppet.se, 0705-41 06 15 
Tävlingsansvarig: Jörgen Larsson, Svenska Skidskytteförbundet 
Ansvarig skjutvall: Ingemar Arwidsson 
Information, frågor om anmälan etc via skidor@tsok.se 



 
Banor F/P 10-11 (3 varv) och F/P 12-13 (4 varv). 1 varv = 1km. 

 
 
F/P 14-15 (4 varv) och D/H 16-19 (5 varv). 1 varv = 1.9km. 

 
 
 



 
 D/H Junior & Senior (5 varv). 1 varv = 2.8km. 

 

 
Öppen klass (3 varv). 1 varv = 0.5km. 

 

TAW Program Trollhättan Action Week pågår 18-28:e Augusti. Rullskidtävlingarna med landslag, elit och 
motionärer är koncentrerade till fredag – söndag (26-28:e Aug). Passa på att stanna och titta! Efter 
avslutad prisutdelning är det lagom att ta sig till Hansenplatsen och se när elit-åkarna tar sig i mål 
efter Alliansloppet! 
Under torsdagen hålls ett event med skytte med lasergevär och stakmaskin. I Arena Älvhögsborgs 



 
tält erbjuds dessutom stakmaskin plus laserskytte på tid hela veckan! 
 

 

Välkomna! 


