
LAGLEDARMÖTE FÖR
SM RULLSKIDOR
TANUMSLOPPET

Tanumshede 14-15 augusti 2021



AGENDA 
Presentation av tävlingsledning, jury och SSF-representant

Tävlingsprogram

Översikt av tävlingsorten

Tidsschema för tävlingarna

Information om nummerlappar och lottning

Väderprognos

Presentation av tävlingsarenan

Presentation av tävlingsbanorna

Skidtestning och uppvärmning

Banpreparering

Information från TD

Information från SSF

Information från tävlingsledningen

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)



PRESENTATION AV TÄVLINGSLEDNING, 
JURY OCH SSF-REPRESENTANT

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)

TÄVLINGSLEDNING
• Tävlingsledare: Ulf Brahm

• Ass.tävlingsledare: Henrik Pålsson

• Tävlingssekreterare: Camilla Hogenbrandh

• Tidtagning: Arenatime

• Startchef: Ingvar johansson

JURY:
TD: Pär Dudal
TDA: Ludvig Remb
Tävlingsledare: Ulf Brahm

SSF:
Ludvig Remb



TÄVLINGSPROGRAM

Tävlingarna

Lördag 10 och 20 km fri stil
Individuell start från kl 14.00, efteranmälda startar efter 15.00

Söndag 20 och 40 km klassisk stil
Gemensam start kl 12.30 H/D 21-15 och kl 12.35 H/D 35-75

Prisutdelningar
Lördag efter samtliga deltagare gått i mål, SM medaljer plac 1-3.
Söndag Ca 15.00, SM medaljer plac 1-3, Tanumsloppet pris till plac 1-3 i klasser 
H/D15-21 samt lottade priser i H35 och äldre klasser.

Priser kommer ligga på ett bord där pristagarna själva får hämta priset.



ÖVERSIKT AV TÄVLINGSORTEN

Lokal



TIDSSCHEMA FÖR TÄVLINGARNA
Skriv in ett tidsschema för:

Öppettider för banor
Lördag fram till kl. 13.55
Söndag fram till kl. 12.25

Tider för tävlingarna
Lördag Individuell start från kl. 14.00, efteranmälda startar efter kl. 15.00

Söndag Gemensam start kl. 12.30 H/D 15-21 och kl. 12.35 H/D 35-75



INFORMATION OM NUMMERLAPPAR 
OCH LOTTNING
Sekretariatet är öppet på lördag mellan kl. 10.00-12.45 och på söndag mellan kl. 
08.30-11.15. Plats i Tedactive huset vid målområdet, ingång från väster.

Nummerlappsvästar 200 st, efteranmälda kan få endast bröstnummerlapp.

Individuell start lördag har lottning skett av de föranmälda åkarna. 
Efteranmälda åkare kommer starta löpande efter kl. 15.00 blandat klasser.

Start söndag kommer ske på anvisad plats norr om TC med klassvisa led.



VÄDERPROGNOS

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)



PRESENTATION AV TÄVLINGSARENAN

Lokala sponsorer (ta bort om ni ej har det)



PRESENTATION AV TÄVLINGSBANORNA



UPPVÄRMNING



BANMARKERING

Sopning kommer att ske fredag kväll.

Banan är markerad med blå färg, skyltar, koner och funktionärer samt Polis vid 
vändningen på 20 km banan.



INFORMATION FRÅN TD

Tänk på säkerheten!

Välj rätt målfålla / varvningsfålla.

Teknikkontroll kommer ske under söndagens tävling.

Kurvzoner kommer märkas ut med orange färg.

Spurtuppgörelser

Lycka till !



INFORMATION FRÅN SSF
Tack till Tanums IF!

Utbildningshelg 1-2 oktober i Skövde

Stomprogram 2021-22 
https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/tavling/forklubbaktiva/Stomprogram/

Lycka till !



INFORMATION FRÅN TÄVLINGSLEDNINGEN
Covid-19
Speciella riktlinjer gällande minimering av spridningen av Covid-19 Du ska inte 
besöka tävlingen om … 
• Du har ett eller flera av följande symtom: huvudvärk, feber, rinnande näsa, 
halsont, illamående, nyser eller hostar, är andfådd, har förlorat lukt- eller 
smaksinne. 
• Det är mindre än tre dagar sedan du återhämtat dig från sjukdom med några av de 
symtom som nämns ovan. Kontakta sjukvårdsupplysningen om du har tvivel på om 
du ska åka eller inte. 
• Du har varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av COVID-19 under de senaste 10 
dagarna eller du bor med någon som är i karantän. 
• Du är i en riskgrupp för COVID-19 (definierad av Folkhälsomyndigheten) 
• Kom tävlingen ombytta och klara, samt lämna målområdet snarast möjligt efter 
avslutad tävling/prisutdelning.
På grund av rådande pandemi är det viktigt att alla regler och riktlinjer följs av alla 
deltagare, medföljande ledare och service. Håll avstånd, använd tillgänglig 
handsprit och gärna munskydd i lokalerna. Funktionärer i tävlingscentrum kommer 
bära munskydd. 
Det är bra om antalet medföljande hålls till ett minimum och att resor bör ske 
enskilt till och från tävlingarna med tanke på smittspridningen.




