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PM Gällivarepremiären – Fredag 19 november 2021 
 

Tävlingsexpedition:  Hellnerstadion 

Torsdag 18 november 10:00 – 12:30 

Fredag 19 november 07:30 – 16:30 

TV-sändning: Seniortävlingen kommer att sändas direkt i SVT Vinterstudion. 

Officiell träning: Sprint fri stil kl 10:00 – 12:00 torsdag 18 november. 

Observera att delar av distansbanan är avstängd redan under torsdagen 

och framtill dess att fredagens officiella träning kan ta sin början. Detta 

för att sprintbanan delvis går i motsatt åkriktning. RESPEKTERA DETTA! 

Tävlingsplats:  Hellnerstadion 

Nummerlappar:  Hämtas klubbvis utanför tävlingsexpeditionen.  

Nummerlappar lämnas i målfållan i markerad låda.  

De tävlande som går vidare till kvartsfinal hämtar nya nummerlappar 

vid entrén till race office. Bennummerlapp skall fästas på vänster ben. 

Strykningar lämnas på lagledarmötet, sena strykningar via sms till 076-

1450039 (Klass, startnummer, namn, klubb). Nummerlappar till 

strykningar läggs i avsedd låda utanför tävlingsexpeditionen.  

Ej återlämnad nummerlapp debiteras deltagare med 500 kr.  

Lagledarmöte till fredag: Torsdag 18 november kl 18:00, via teams. 

Klicka här om du vill delta i mötet 

Lagledarmöte till lördag: Fredag 19 november kl 18:00 via teams. 

Klicka här om du vill delta i mötet 

Glidtest: Glidtester genomförs på anvisad plats – se sista sidan i detta PM 

Uppvärmning: Det finns två kortare spår för uppvärmning, Himlatorget och Harrträsk, 

båda drygt 2 km långa – se sista sidan i detta PM 

Starttider: Första Start Prolog 09:35  

För seniorer blir det 30 sekunders startintervall och för juniorer 15 

sekunder. 

 

 

 

 

Seedning: Startordning utifrån FIS punkter (sprintlista 2). De trettio bästa går 

vidare till kvartsfinal. 

Tidtagning: Svenska åkare har eget chip. Samtliga seniorer kommer att ha dubbla 

chip (varav ett lånas från arrangören) varför ett extra chip för varje 

åkare finns med i påsen med nummerlappar. De extra chipen behålls 

under helgen och återlämnas till tävlingsexpeditionen efter sista tävling 

Klass Teknik Distans Kvartsfinaler 

Damer 21 Fri stil 1355 meter 12:05 
Herrar 21 Fri stil 1355 meter 12:35 

Damer 17-20 Fri stil 1355 meter 14:05 

Herrar 17-20 Fri stil 1355 meter 14:35 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ3OTViMTEtY2Q2NS00ODViLTliYmYtZGNkZmY1ODE0MzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3e24ffc-51e6-4e3c-9561-ffcad96adf8a%22%2c%22Oid%22%3a%22d74ac72f-4aab-422c-8ef2-a5d4d1d30abb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ3OTViMTEtY2Q2NS00ODViLTliYmYtZGNkZmY1ODE0MzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3e24ffc-51e6-4e3c-9561-ffcad96adf8a%22%2c%22Oid%22%3a%22d74ac72f-4aab-422c-8ef2-a5d4d1d30abb%22%7d


som åkaren deltar i. Åkarna tar själva på sig båda chipen före start. Ett 

på respektive ben. Utländska åkare får låna chip. Om lånat chip tappas 

bort debiteras deltagaren 500 kr. 

Startlista: Startlistan presenteras torsdag efter lagledarmöte på: 

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/startlistor/ 

Resultatlista: Resultatlistan presenteras efter avslutad tävling på: 

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/ 

Prisutdelning: På Hellnerstadion fredag 19 november direkt efter avslutad tävling. 

Priser:  Senior, 1-10: 

1:a pris 6 000 kr, 2:a pris 4 000 kr, 3:e pris 2 000 kr, övriga pristagare 

erhåller prispengar, rikstäckande presentkort eller nyttopriser. 

Junior 1-10: 

1:a 5 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:a 2 000 kr, övriga pristagare erhåller 

prispengar, rikstäckande presentkort eller nyttopriser. 

Sjukvård:  Sjukvårdspersonal finns på skidstadion. Vid behov kontakta Anneli 

Murto +46 70 353 46 82 

Dusch/ ombyte: Med anledning av Covid-19 pandemi sker dusch/ ombyte hemma/ på 

eget boende. 

Spårkartor:  https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/sparkartor/ 

Servering: Försäljning av fika och varm soppa i Hellnerbyggnaden. Hamburgare 

säljs utanför. Fiket har öppet så länge tävlingarna pågår. 

Busstransporter: Inga busstransporter Gällivare – Hellnerstadion under fredag. Busstider 

för lördag och söndag se respektive dag i PM. 

  

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/startlistor/
https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/sparkartor/


PM Gällivare premiären – Lördag 20 november 2021 
 

Tävlingsexpedition:  Hellnerstadion 

Lördag 20 november 07:30 – 16:00 

TV-sändning: Seniortävlingen kommer att sändas direkt i SVT Vinterstudion. 

Officiell träning: Distans klassisk stil, fredag 19 november 17:00 – 18:00. Banor efter 

18:00 pågår arbeten i spåret - visa hänsyn. Banorna är stängda kl 16-

17 (för pistning). 

Tävlingsplats:  Hellnerstadion    

Nummerlappar:  Hämtas klubbvis utanför tävlingsexpeditionen. Nummerlappar lämnas i 

målfållan i markerad låda. Strykningar lämnas på lagledarmötet, sena 

strykningar via sms till 076-1450039 (Klass, startnummer, namn, klubb). 

Nummerlappar till strykningar läggs i avsedd låda utanför 

tävlingsexpeditionen. Ej återlämnad nummerlapp debiteras deltagare 

med 500 kr. 

Teknikkontroll: Teknikkontroll kommer att ske under tävlingen, bland annat med hjälp 

av teknikzon.  

Stavmätning:  Mätstation kommer att finnas på stadion för egen mätning. 

Urvalskontroll kommer att ske under lördag. 

Lagledarmöte till söndag: Lördag 18 november kl 18:00, via teams. 

Klicka här om du vill delta i mötet 

Glidtest: Glidtester genomförs på anvisad plats – se sista sidan i detta PM 

Uppvärmning: Det finns två kortare spår för uppvärmning, Himlatorget och Harrträsk, 

båda drygt 2 km långa – se sista sidan i detta PM 

Starttider: 

Klass Teknik Start Distans Första start 

Herrar 17-20 Klassisk stil Intervallstart 30 sekunder 15 km 09:30 

Herrar 21 Klassisk stil Intervallstart 30 sekunder 15 km 10:45 

Damer 21 Klassisk stil Intervallstart 30 sekunder 10 km 12:30 
Damer 17-20 Klassisk stil Intervallstart 30 sekunder 10 km 13:45 

 

Seedning:  25% av antalet anmälda seedas. Det seedade fältet delas in i två 

grupper, A 50% och B 50%. Seedningen börjar med en B-seedad åkare 

därefter en A-seedad och så vidare. A-seedade åkare placeras på jämn 

startminut. Den seedade gruppen placeras sist i startfältet och 

börjar med en B-seedad åkare följt av en A-seedad, B-seedad 

o.s.v. där A-seedade placeras på jämn startminut. Övriga med FIS-

punkter, C-gruppen, startar före de A- och B-seedade åkarna i FIS 

punktordning och därefter lottas de övriga åkare som saknar FIS 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ3OTViMTEtY2Q2NS00ODViLTliYmYtZGNkZmY1ODE0MzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3e24ffc-51e6-4e3c-9561-ffcad96adf8a%22%2c%22Oid%22%3a%22d74ac72f-4aab-422c-8ef2-a5d4d1d30abb%22%7d


punkter dvs D-gruppen som startar först av alla. Lottning sker efter 

lagledarmöte. 

Tidtagning: Svenska åkare har eget chip. Samtliga seniorer kommer att ha dubbla 

chip (varav ett lånas från arrangören) varför ett extra chip för varje 

åkare finns med i påsen med nummerlappar. De extra chipen behålls 

under helgen och återlämnas till tävlingsexpeditionen efter sista tävling 

som åkaren deltar i. Åkarna tar själva på sig båda chipen före start. Ett 

på respektive ben. Utländska åkare får låna chip. Om lånat chip tappas 

bort debiteras deltagaren 500 kr. 

Startlista: Startlistan presenteras fredag efter lagledarmöte på: 

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/startlistor/ 

Resultatlista: Resultatlistan presenteras efter avslutad tävling på: 

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/ 

Prisutdelning: På Hellnerstadion lördag 20 november direkt efter avslutad tävling. 

Priser:  Senior, 1-10: 

1:a pris 6 000 kr, 2:a pris 4 000 kr, 3:e pris 2 000 kr, övriga pristagare 

erhåller prispengar, rikstäckande presentkort eller nyttopriser. 

Junior 1-10: 

1:a 5 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:a 2 000 kr, övriga pristagare erhåller 

prispengar, rikstäckande presentkort eller nyttopriser. 

Sjukvård: Sjukvårdspersonal finns på skidstadion. Vid behov kontakta Anneli 

Murto +46 70 353 46 82 

Dusch/ ombyte: Med anledning av Covid-19 pandemi sker dusch/ ombyte hemma/ på 

eget boende. 

Spårkartor:  https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/sparkartor/ 

Servering: Försäljning av fika och varm soppa i Hellnerbyggnaden. Hamburgare 

säljs utanför. Fiket har öppet så länge tävlingarna pågår. 

  

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/sparkartor/


Busstransporter: Det finns begränsat antal parkeringsplatser. Vi uppmanar därför att ni 

tar buss till tävlingsplatsen. Två bussar går från Gällivare Centrum 

(Kyrkan) till Hellnerstadion. 

Buss 1: 

 

Buss 2: 

 

 

 

  



PM Gällivare premiären – Söndag 21 november 2021 
 

Tävlingsexpedition:  Hellnerstadion 

Söndag 20 november 07:30 – 16:00 

TV-sändning: Seniortävlingen kommer att sändas direkt i SVT Vinterstudion. 

Officiell träning: Distans Fri stil, lördag 20 november 16:00 – 17:00 

Tävlingsplats:  Hellnerstadion 

Nummerlappar:  Hämtas klubbvis utanför tävlingsexpeditionen. Nummerlappar lämnas i 

målfållan i markerad låda. Strykningar lämnas på lagledarmötet, sena 

strykningar via sms till 076-1450039 (Klass, startnummer, namn, klubb). 

Nummerlappar till strykningar läggs i avsedd låda utanför 

tävlingsexpeditionen. Ej återlämnad nummerlapp debiteras deltagare 

med 500 kr. 

Glidtest: Glidtester genomförs på anvisad plats – se sista sidan i detta PM 

Uppvärmning: Det finns två kortare spår för uppvärmning, Himlatorget och Harrträsk, 

båda drygt 2 km långa – se sista sidan i detta PM 

Starttider: 

Klass Teknik Start Distans Första start 

Damer 17-20 Fri stil Intervallstart 30 sekunder 10 km 09:40 
Herrar 21 Fri stil Intervallstart 30 sekunder 15 km 10:45 

Damer 21 Fri stil Intervallstart 30 sekunder 10 km 12:30 

Herrar 17-20 Fri stil Intervallstart 30 sekunder 15 km 13:45 

 

Seedning: 25% av antalet anmälda seedas. Det seedade fältet delas in i två 

grupper, A 50% och B 50%. Seedningen börjar med en B-seedad åkare 

därefter en A-seedad och så vidare. A-seedade åkare placeras på jämn 

startminut. Den seedade gruppen placeras sist i startfältet och 

börjar med en B-seedad åkare följt av en A-seedad, B-seedad 

o.s.v. där A-seedade placeras på jämn startminut. Övriga med FIS-

punkter, C-gruppen, startar före de A- och B-seedade åkarna i FIS 

punktordning och därefter lottas de övriga åkare som saknar FIS 

punkter dvs D-gruppen som startar först av alla. Lottning sker efter 

lagledarmöte. 

Tidtagning: Svenska åkare har eget chip. Samtliga seniorer kommer att ha dubbla 

chip (varav ett lånas från arrangören) varför ett extra chip för varje 

åkare finns med i påsen med nummerlappar. De extra chipen behålls 

under helgen och återlämnas till tävlingsexpeditionen efter sista tävling 

som åkaren deltar i. Åkarna tar själva på sig båda chipen före start. Ett 

på respektive ben. Utländska åkare får låna chip. Om lånat chip tappas 

bort debiteras deltagaren 500 kr. 



Startlista: Startlistan presenteras lördag efter lagledarmöte på: 

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/startlistor/ 

Resultatlista: Resultatlistan presenteras efter avslutad tävling på: 

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/ 

Prisutdelning: På Hellnerstadion söndag 21 november direkt efter avslutad tävling. 

Priser: Senior, 1-10: 

1:a pris 6 000 kr, 2:a pris 4 000 kr, 3:e pris 2 000 kr, övriga pristagare 

erhåller prispengar, rikstäckande presentkort eller nyttopriser. 

Junior 1-10: 

1:a 5 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:a 2 000 kr, övriga pristagare erhåller 

prispengar, rikstäckande presentkort eller nyttopriser. 

Sjukvård: Sjukvårdspersonal finns på skidstadion. Vid behov kontakta Anneli 

Murto +46 70 353 46 82 

Dusch/ ombyte: Med anledning av Covid-19 pandemi sker dusch/ ombyte hemma/ på 

eget boende. 

Spårkartor:  https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/sparkartor/ 

Servering: Försäljning av fika och varm soppa i Hellnerbyggnaden. Hamburgare 

säljs utanför. Fiket har öppet så länge tävlingarna pågår. 

  

https://sporteventgellivare.com/gallivarepremiaren/sparkartor/


Busstransporter: Det finns begränsat antal parkeringsplatser. Vi uppmanar därför att ni 

tar buss till tävlingsplatsen. Två bussar går från Gällivare Centrum 

(Kyrkan) till Hellnerstadion. 

Buss 1: 

 

Buss 2: 

 

 

  



Tävlingsorganisation Gällivarepremiären 2021 
 

Tävlingsledare: Mårten Isaksson +46 70 211 43 18 

Bitr tävlingsledare: Leif Johansson +46 70 585 00 48 

Tävlingssekreterare:  Anna-Karin Lantto +46 70 312 28 19 

Banchef:  Bernt Karlsson +46 70 335 99 02 

Bitr Banchef:  Anders Strid +46 70 271 44 39 

Stadionchef:   Patrik Mickelsson +46 70 557 54 01 

Tidtagningschef: Andreas Sande +46 70 340 10 31 

Sjukvård:  Annelie Murto +46 70 353 46 82 

  Kjell Pettersson +46 70 396 16 50 

Media:  Stefan Nieminen +46 70 389 53 17 

Prisutdelning:  Leif Johansson +46 70 585 00 48 

TD:  Thomas Granlund +46 70 577 06 98 

TDA:  Catharina Lysell Bergström +46 70 388 16 98 

Tävlingsjury:  Mårten Isaksson +46 70 211 43 18 

Thomas Granlund +46 70 577 06 98 

Catharina Lysell Bergström +46 70 388 16 98 

 

Tävlingsregler: ICR – Deltagande sker på egen risk https://assets.fis-

ski.com/image/upload/v1636537728/fis-prod/assets/ICR_CrossCountry_2022_clean.pdf 

 

  

https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1636537728/fis-prod/assets/ICR_CrossCountry_2022_clean.pdf
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1636537728/fis-prod/assets/ICR_CrossCountry_2022_clean.pdf


Glidtestområde och uppvärmningsspår 

 

Uppvärmningsspår    Uppvärmningsspår 

”Harrträsk”   ”Himlatorget” 
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