
Lagledarmöte inför Team Sportia Cup i Gällivare 2012-03-23

Tid: 19.30
Plats: Hellner stadion Dundret, Alliansbyggnaden.

PROTOKOLL

Tävlingsledare Lars-Gunnar Pettersson öppnar mötet med att hälsa alla välkomna upp 
till Gällivare och bjuder in till mat i restaurang tältet för seniorledarna.

1) AGENDA - Närvarolista

Vi går igenom lördagen och söndagens tävlingsdagar under detta lagledarmöte  och 
närvarolistan skickas runt för påskrivning av närvaro. Vi vill ha med förening, namn 
och telefonnummer.

2) Presentation av medlemmar i organisationen

Lars-Gunnar presenterar organisationen.

Tävlingsledare Lars-Gunnar Pettersson
ass.tävlingsledare Anders Strid
Tidtagningschef Torbjörn Lennelöv
Tävlingssekreterare Lisbeth Larsson
Tävlingssekritariat Kristina Nordebo
Banchef Kjell Nordmark
Stadionchef Jan-Olov Olofsson
Sjukvårdsansvarig Leila Moberg
Tävlingsläkare Ingemar Moberg
Prisutdelningar Mats pettersson
Ekonomi Tommy Niva
Vallabodsansvariga Väinö Liukku'

Olov Ekberg

3) Presentation av Jury

       Ordförande TD       Thomas Granlund
           ass. TD                 Ingela Kälvedal
          Tävlingsledare            Lars-Gunnar Pettersson



4) Programmet
    

Fredag 23 mars 
    

19.30      Lagledarmöte Team Sportia Cup i Skidallians byggnaden på 
     stadion området.

 Lördag 24 mars – Prologer, individuell start, friteknik. Damer 2,5 km,  
 herrar 5 km.

08.00 Banan öppen för officiell träning
16.00 Prolog Team Sportia Cup/ Scandic Cup med prisutdelning 

15 minuter efter sista målgång för varje klass i 
                    restaurangtältet.

Söndag 25 mars – Jaktstart, klassisk teknik. Damer 10 km, herrar 15 km.
   
7.30-9.25 Banan öppen för officiell träning
9.30 Jaktstart Team Sportia Cup/ Scandia Cup med  

prisutdelning 15 minuter efter sista målgång för varje 
klass inne i restaurangtältet.

     Under dessa dagar så kommer det att vara kringarrangemang i restaurang 
tältet där det kommer att hållas ”after work” i restaurangtältet från 16.00 
på fredag eftermiddag. Under lördagen så hålls det en skidmässa från 
klockan 12.00 och sedan kommer Joakim Abrahamsson att hålla i en 
föreläsning klockan 15.00. Klockan 16.00 startar ”after ski” i restaurang 
tältet. Under söndagen kommer tältet att hållas öppet från klockan 11.00 
och det kommer att serveras söndagsbrunch från klockan 11.00. Det går att 
boka mat fram till i morgon fredag klockan 12.00 i tältet till reducerat pris. 
Utan bokning av mat så äter ni till en kostnad av 120 kr i tältet. 

5) Väderrapport

Yr.no visar att det kommer att frysa på undernatten för att mulna till under 
morgonen och det blir varmgrader på dagen innan tävlingen drar igång. Vid 
18.40 tiden så beräknar vi att det börjar bli mörkt ute i skidspåret. I kväll 
vid 20 tiden så kommer spåren att prepareras om. 



6) Kontroll av startlistor inför fredagens sprinttävling.
 

Lars-Gunnar, tävlingsledare, ber alla att gå igenom startlistor och meddela 
om det är något som inte stämmer. Har alla med sina åkare?
I H21 ändras start numren från 101 till 51 pga att Team Sportia nummer 
lapparna inte kommit till Gällivare. Tjejerna startar med 15 sekunders 
marginal och herrarna med 30 sekunders marginal.

7) Beskrivning av stadion inför fredagens sprint

Lars-Gunnar går igenom stadion med start, varvning, målgång och vart man 
får befinna sig på området. Där går alla damklasser iväg med 15 sekunders 
intervall och herrarna med 30 sekunders intervaller

8)  Beskrivning av banan inför lördagens Prolog
  

Damerna kör 2,5 km och herrarna kör 5 km . Damerna åker ett varv på 2,5 
km och herrarna varvar på samma bana. De åkare som blir varvade måste ta 
och ge plats för dom som kommer med fart bakifrån belyser TD Thomas 
Granlund.

10 ) Beskrivning av starten inför söndagens Jaktstart.

Alla åkare måste själva ansvara för att åka iväg på rätt tid. Det kommer att 
finnas tre startfållor och en klocka som rullar för att åkaren ska kunna se 
när han/hon ska åka iväg. Det kommer att finnas kameror vid starten och 
har man åkt iväg tidigare så kommer det granskas på film och därefter görs 
bedömningen. Så GLÖM EJ att åkarna måste hålla reda på sitt start nummer 
och klockslag då man ska åka iväg. 

11) Beskrivning av den klassiska 5 km banan inför söndagens Jakt 
start.

Damerna åker 2 * 5 km och herrarna 3 * 5 km. Man upplyser också att man 
inte får vara i det avstängda området inne på stadion framför tidtagningen 
eftersom det kan bli problem för tidtagningen. 

12) Genomgång av skidtestning och uppvärmningsspår

Lars-Gunnar går igenom vars man kan åka ut i uppvärmnings spåren och 
påminner om att man INTE får testa skidor i den första uppförsbacken från 
start, rampen som vi kallar det. Det finns spårkartor för de olika spår som 
Gällivare har att erbjuda. Det kommer att vara möjligt att åka 5 km spåret 



och det kommer att finnas klassiska spår dragna på den slingan för den som 
vill känna på den banan innan söndag.

13) Allmän information från TD

  TD, Thomas Granlund ser framemot tävlingsdagarna och påminner om att 
det är olika startintervall mellan damernas och herrarnas prolog över 2,5 
och 5 km. Dvs 15 sekunders intervall i damernas och 30 sekunders 
tidintervall i herrarnas tävling.

Under söndagen belyser TD Thomas Granlund om att åkaren själv måste ha 
koll på vilken starttid han/hon ska iväg på. Är det tjuvstart blir det minst 15 
sekunders tidspåslag. Under söndagens Jaktstart är det klassisk teknik. I 
kurvorna är det tillåtet att riktningsförändra skidorna i åkriktningen. Det 
kommer även att finnas ute teknikkontrollanter med filmkameror.

14) Allmän information från arrangörerna

Lars-Gunnar informerar om att det går att få sig mat i restaurangtältet. Vid 
förbeställning av mat så kostar det 100 kr och utan förbeställning äter du 
till en kostnad av 120 kr/person. Under söndagen är restaurang tältet öppet 
för matservering från 11-15.

Tävlingarna är websända.

Vi blir påminda om att sommartid startar på söndag och att klockorna ställs 
fram en timme på söndag. Viktigt att komma ihåg!

Körschemat på söndagen är ca 9.30 för D 17-18
         ca 10.10 för D19-20

ca 10.50 för H 17-18
                                                  ca 11.35  för H 19-20
                                                  ca 12.20 för D21                                              
                                                  ca 13.00 för H21

Mötet avslutas!
Gällivare 22 mars, 2012

_________________________ ________________________
Thomas Granlund     Lisbeth Larsson
TD     Tävlingsekreterare


