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TUNALOPPET 

Lördag den 4 februari 2022 

  

Tävlingsplats Bergebo Skidstadion, Borlänge.  
GPS-koordinater: 60.50927, 15.46737 
 

Parkering Parkering på anvisad plats vid skidstadion. Ingen P-avgift. 
 

Åkstil och start Fristil med intervallstart. 
 

Klasser och 
banlängder 

HD -6 
HD 7-8 
HD 9-10 
HD 11-12 

0,5 km 
1 km 
1,5 km 
2,5 km 

HD 13-14 
HD 15-16 
HD17- 
 

2,5 km 
5 km (varning) 
7,5 km (varvning) 
 

 

Anmälan Via SSF TA senast onsdag den 1 februari. Med anmälan har ni godkänt att 
namn och ev. foto publiceras på hemsidan. Anmälningsavgiften faktureras i 
efterhand. Vid inställd tävling faktureras 50% av avgiften. 

Anmälningsavgift Tunaloppet: HD -6 80 kr. HD7-21 150 kr.  

Efteranmälan I mån av plats till 50% förhöjd avgift senast fredag 3/12  kl.20 via mail: 
anna.kerstin.marsell@gmail.com Därefter på plats vid tävlingen. 

Lagledarmöte Digitalt via Teams fredag 3/2 kl. 18:30. Anslut till mötet genom följande 

Teams-länk:  Klicka här för att ansluta till mötet 

Banan Underlaget består av konstsnö. Banan är skyltad och spårvakter finns. Det 
är dock varje åkares ansvar att veta bansträckning och antal varv som ska 
åkas. Se banskiss (presenteras separat). 

Första start Första start kl.10. Intervallstart med 30 sek startmellanrum med 
ett kortare uppehåll mellan varje klass. Yngst startar först. 

Tidtagning Tidtagning sker med hjälp av chip, samtliga deltagare från HD7-8 och äldre 
får lånechip tillsammans med nummerlappen. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE1NjYxYjgtMzUxYi00MjZkLThjMjItMGNiZDAyOTlhMjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272b66761-4894-4840-8f88-f0f249505faf%22%2c%22Oid%22%3a%226f081636-268b-4382-939c-2e098925d111%22%7d
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Nummerlappar och 
chip 

Uthämtas vid serveringen inne i motionscentralen. 

Chip från HD-7-8 och uppåt. Chipet fästs på valfri vrist. 

Nummerlapp och chip återlämnas direkt efter målgång, vänligen fäst chipet 
i nummerlappen efter målgång.  

Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 300 kr. Ej återlämnat chip 
debiteras med 850 kr. 

Varvning Gäller HD 15-16 och HD17-. Sker inne på arenan, se arenaskiss och 
banskiss. 

Målgång Efter målgång tar åkaren själv av nummerlappen och chipet och lägger vid 
anvisad plats. Vänligen fäst chipet i nummerlappen.  

Därefter lämnar åkaren målområdet. 
 

Startlista/Resultat Startlista presenteras digitalt på Stora Tuna IK SK:s hemsida torsdag kväll. 
Liveresultat under tävling presenteras via http://live.skidor.com/. 
Efter tävling på Stora Tuna IK SK hemsida.  
 

Priser Fina priser från våra sponsorer i varje klass. Prisutdelning sker klassvis så 
fort klassen är klar. Tid för prisutdelning meddelas via speaker. 
 
Alla som deltar i både Tunaloppet och Skräddarbacken Downhill har 
chansen att vinna ett presentkort på 1 000 kr hos Noname. 
 

Omklädning & WC Inomhus i motionscentralen.  
 

Servering Sedvanlig servering inomhus med hamburgare, kaffe och fika. Betalning 
sker med Swish. 
 

Regler Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Deltagare, ledare och åskådare 
deltar på egen risk. 
 

Köldgräns Temperaturgräns -15 grader. 
 

Sjukvård Sjukvårdslåda finns vid målet. 
 

http://live.skidor.com/
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Välkomna hälsar Stora Tuna IK Skidor 

Upplysningar https://storatunaikskidklubb.klubbenonline.se/ 
 

Tävlingsledning Staffan Eriksson, 070-452 10 49; staffan.r.eriksson@gmail.com 
 

https://storatunaikskidklubb.klubbenonline.se/
mailto:staffan.r.eriksson@gmail.com

