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PREMIÄREN I GÄLLIVARE 

Här följer lite kort information om vad som sker i Gällivare.  

Som ni redan vet är Gällivare inget landslagsevenemang utan som det brukar 

vara vid premiären – era klubbar ansvarar för er och er vallning, service etc.  

På plats i Gällivare från landslagets sida finns 

• Vallateamet. Som Petter redan beskrivit ska de arbeta med skidtester 

inför Ruka och vidare i WC, tillsammans med A-lagsåkare. Vallateamet 

vallar INTE skidorna till tävlingarna i Gällivare.  

• Ledarteam. Byström, Thomson, Ingesson, Ljung är på plats för att finnas 

tillhands, diskutera uttagningar, etc. Från Team Svenska Spel är Linda 

Danvind Malm och Mattias Nilsson i Gällivare.  

• Mediateamet. Ulrika Sterner och Astri Lindbäck är på plats för att 

komma in i rutinerna inför Ruka, där de båda ska vara med. De bistår 

arrangören vad gäller mediafrågor, etc.  

• Nye chefen. Lars Öberg är på plats, ta gärna och säg hej till Lasse. Han 

blir också med till Ruka.  

• Övriga från SSF. Oklart vilka från kansliet som kommer till Gällivare, 

men säkerligen några som ni känner igen.  

Tävlingarna 

Gällivares premiär sänds i SVT och all information om tävlingarna finns här: 

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/ 

Uttagningar 

A-laget prioriteras i uttagningar, står det i våra uttagningskriterier. Orsaken att 

vi skriver så är för att vi i våras tog ut ett A-landslag utifrån de resultat som 

gjorts de senaste säsongerna. Därför ska detta väga tungt. I Ruka startar vi med 

sex åkare i varje lopp och det innebär att det kommer finnas öppningar även för 

andra åkare, som inte tillhör A-landslaget, att bli uttagna till Ruka.  

Landslagstränarna kommer under helgen att ha dialog med er som är aktuella 

för Ruka. Tanken är att alla som blir uttagna ska stanna i Gällivare för att med 

buss åka till Ruka på onsdagen.  

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/
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De som blir uttagna till Ruka får besked om detta senast söndag efter 

tävlingarna. De får då flytta in på Grand Hotel Lapland i Gällivare. Fram till 

söndag middag är klubbarna ansvarig för dig och dina kostnader, etc.  

Från middag startar då landslagets ansvar för dig som aktiv. Då ska du också 

använda landslagskläder.  

Ruka WC 

Mer info kommer för de som blir uttagna. 

De som blir uttagna kommer att på måndag morgon (07.30-08.30) få göra ett 

PCR-test för Covid-19. Detta genomförs på hotellet (Grand) av Veronicare som 

kommer upp till Gällivare från Östersund för att göra testet och sedan sända 

vidare för analys. Vi behöver ha ett negativt PCR-test för att få ackreditering i 

Finland.  

Måndag-onsdag går det bra att träna i Gällivare. Vallarna reser till Ruka på 

måndagen.  

Bussen (hyrd storbuss) avgår på onsdag 24/11 kl 11.30 och är framme ca 19.30 i 

Ruka, där vi som vanligt bor på Ruka Suites. Ni äter lunch innan avresa och en 

senare middag vid ankomst. Kom ihåg att ta med något att äta på vägen under 

resan! 

Hem från Ruka kommer vi att flyga charter, till ÖSTERSUND, söndag kväll 

28/11 ca kl 17.45-18.00 finsk tid, landar ca kl 19.00-19.30 svensk tid. 

Faluborna kommer att ha en minibuss till förfogande för resa Östersund – Falun 

söndag kväll. Övriga som inte bor i Östersund löser vi resor till enskilt. 

Kläder 

De nytryckta landslagskläderna som ni lämnade i Val Senales (eller på annat 

sätt) kommer förhoppningsvis med Lennarts buss på söndagen (vid lunchtid) 

till Gällivare. De kan då hämtas ut i bussen. OBServera att det kan bli problem 

med leveransen pga läget i Europa och med logistiken.  

Som ni sett i WA-meddelande, ta med förra säsongens kläder för att vara säker 

på att ni har grejer. Har ni inte tagit med eller inte kan ta med, så löser vi det.  
 


