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Program förberedelser BAUHAUS Cup
Tisdag 11 januari
• Förberedelser på Skidstadion

Onsdag 12 januari
• Förberedelser på Skidstadion

Torsdag 13 januari
• Förberedelser på Skidstadion, åkarna anländer 
• Officiell träning inför 10 km intervallstart Klassisk teknik



• Kl 09:00 Damer 17-18, kl 10:30 Damer 19-20 10 km (2x5 km) Intervallstart – Klassisk teknik
• Kl 12:00 Herrar 17-18, Kl 13:30 Herrar 19-20  10 km (2x5 km) Intervallstart – Klassisk teknik
• Officiell träning sprint Fri teknik

Fredag 14 januari

• Kl. 09:00 Prolog sprint H17-18, H19-20 1,25 km Fri teknik
• Kl. 10:00 Prolog sprint D17-18, D19-20  1,25 km Fri teknik
• Kl. 11:00 Sprint heat 1 herrar 17-18
• Kl. 11:25 Sprint heat 1 herrar 19-20
• Kl. 12:00 Sprint Final herrar 17-18
• Kl. 12:10  Sprint Final herrar 19-20
• Kl  12:30 Sprint heat 1 damer 17-18
• Kl  12:55 Sprint heat 1 damer 19-20
• Kl  13:45 Sprint Final damer 17-18
• Kl  13:55 Sprint Final damer 19-20
• Officiell träning Masstart 15km/30km Fri teknik

Lördag 15 januari



• Kl 09:30 Damer 17-20 JVM-test 15 km (3x5km) Masstart Fri teknik
• Kl 11:00 Herrar 17-20 JVM-test 30 km (6x5km) Masstart Fri teknik

Söndag 16 januari
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Data och teknik  (Magnus Nilsson)
• Kontakt med Elitetiming kring deras behov för tidtagning och grafik.
• Tidtagnings back up ansvarig.
• Ordnar den utrustning som behövs utifrån behov.
• Ordnar dator och skrivare till tävl sekr och upprättar kontaktväg.
• Kabeldragning för start och mål.
• Instruerar servicegruppen för ev. kabeldradagning i skogen.
• Service och utrustning till speaker.
• Samordning resultat till hemsida

Teknikgrupp: 2-3 personer
Tidtagnings back up: 3-4 personer



Tävlingssekretariat (Veronica Lundqvist)
• Bemannar tävlingssekretariatet mån-mån samt ordnar all utrustning som behövs i sekr.
• Samordnar med draghund och skidorientering utifrån deras behov i tävl sekr.
• Service och information till aktiva och ledare.
• Nummerlappar + bennummerlappar
• Hyr chip + ev extrachip pga TV sändning
• Startlistor till aktiva och ledare
• Funktionärsbiljetter för fika.
• Ackreditering för aktiva, ledare, funktionärer.

Funktionärer sekr: 3-4 personer
Tävlingssekreterare: Veronica Lundqvist



Start (Rune Erngrund)
• Sköter start utifrån fastställd procedur samtliga tävlingsdagar.
• Ordnar utrustning och riggar startområdet (startgrind, startlinje, startklocka , startpistol mm) 
• Samordnar och har kontakt med Expressen TV och tidtagning inför start.
• Insläpp till start, som även kollar chip och ropar upp inför sprint mm (2 personer)
• Munskydd

Funktionärer start:
Fred ind Start: 4 pers
Lörd Sprint. Start: 6 pers
Sönd Masstart: 6 pers



Mål (Rune Erngrund)
• Riggar målområde med bord för dryck, ev klädställning, ev mindre tält om det snöar
• Nummerlappar, sortering/krokar
• Hjälper åkarna med kläder i mål osv.
• Munskydd

Funktionärer:
Fred ind start: 2-3 pers
Lör sprint : 2-3 pers
Sön masstart: 4 pers



Banor och spår (Banchef Fredrik Karlsson, Bitr banchef Greger Eriksson, Ola Strömberg)
• Beslutar om tävlingsbanor, genomför tillsammans med skidförbundets representant och Ralf Dûrholz

homologiseringsprocessen. Ta fram internationella spårkartor, områdes och stadionkartor (med hjälp av Skellefteå 
kommun.) Ta fram korrekta banprofiler med hjälp av Ralf D. Banprofiler tillsammans med kartmaterialet skickas till 
FIS för godkännande.

• Tar fram spårkartor, områdes och stadionkartor med hjälp av Skellefteå kommun
• Tar fram spårskyltar för tävlingsspåren och testspår,  samt ansvarar för spårskyltningen. 
• Beslutar om och organiserar arbetsdagar före genomförandet. Kontaktperson, samordningsansvar vid ev. snösväng.
• Utse biträdande banchefer- områdesansvariga för spårvakter, beräknar antal spårvakter för repektive tävlingsdag.
• Organiserar avspärrningar veckorna innan, dagen/dagarna innan, på morgonen innan
• Ansvarar för spårdelning (V-boards) efter banan, flyttning mellan dam och herrlopp, granruskor för visualisering av 

spårkanter runt banan, och granruskor vid början och slut av spårfria kurvor.
• Ansvarar för underhåll  av banan vid snöfall, sopa V-boards, hålla isiga och/ eller kurvor med lös snö i bästa skick med 

hjälp av snöraka, snösläde, etc.
• Ansvar mot TD i frågor som rör  spårgatan och spåren .
• Samordning med ansvarig för föråkarna, och TD vid ev. snöfall

Spårvakter: Fredag  indiviudellt 15, Lördag sprint 12, Söndag, masstart 20



Stadion (Mattias Hedström biträdande stadionc Henrik Nordin)
• Bygger stadion och sköter alla avspärrningar
• Avspärrningsstaket, nät  (400-500 m)
• Korridorer med granris
• Bygger mål och media fålla.
• Bygger korridorer för att gå till start
• Spårvakter i stadion.
• Underhåller stadion vid snöfall ex sopa V-boards
• V-board

Funktionärer:
Tor officiell träning; 4-6 
Fred individuellt 8-10
Lör sprint;  10-12
Sön masstart; 8-10



Spårläggning klassiskt (Stellan Granlund)
• Organiserar all preparering av tävlingsspår, testspår samt publikytor. Är med vid tävlingspreparering. 

Ansvarar för preparering inför officiell träning.
• Ansvarig  för all spårläggning i stadion, samordning med stadionchef, chefen för start, kabeldragare. 



Prisanskaffning (Kansli)
• Göra prischeckar och förbereda utbetalning av prispengar
• Hämta priser och sortera upp inför prisutdelningarna
• Organisera upp prisutdelningarna och ordna var de ska vara.

Prisutdelning (Eva Karlberg)
• Blomsterceremonier på skidstadion direkt efter målgång
• Blommor till individuella medaljörer ev tårta till stafett laget
• Ser till att medaljörerna kommer till blomsterceremonin och presskonferens (en utsedd  person som 

sköter detta)
• Genomföra prisutdelningar
• Ordna ev prisutdelare

Arenor:
Fre Ind: Stadion, scenvagnen
Lör sprint:  Stadion, scenvagnen
Sönd masstart: Stadion, målområdet



Säkerhet och sjukvård (Anneli Dahlberg / Ulla Ottosson)
• Risk och säkerhet
• Räddningspulka (Räddningstjänsten)
• Anti doping utrymme (Ske-kraft Arena)
• Sjukvård (Röda Korset)
• Fixa hjärtstartare 
• Möte säkerhetsfrågor (räddningstjänsten) 

Sjuksköterska: Anneli Dahlberg
Sjukgymnast: 



Föråkare ( Sara Enqvist)
• Organisera föråkare och spårpatrull
• Föråkare ungdomar 13-16 år
• Bjuda in åkare från Skellefteå klubbarna
• Spårpatrull redo att rycka in med kort varsel vid snöfall, duktiga motionsåkare och äldre ungdomar.

Antal:
• Fred ind: 15-20 st
• Lörd sprint: 15-20 st
• Sönd masstart: 10 st



Vallabodar (Eric Jonsson)
• Iordningställa vallautrymmen och märka upp klubbvis
• Tillse att det finns ström och platser utomhus för vallabussar
• Vara på plats från onsdag och visa rätt utrymme och dela ut nycklar
• Ordna säckar och sopborstar för att kunna hålla efter under veckan

Städ, sophantering, toaletter (Skellefteå camping? )
• Städ av omklädning, dusch, vallahuset med toaletter före och efter resp tävlingsdag.
• Städ och fylla på toapapper i bajamajor och beställa tömning vid behov
• Tömma sopkärl och byta säckar (50-tal totalt) dagligen
• Ansvara för sopsortering och container (beställa tömning vid behov)



Försäljning ( )
• Iordningställa 2 försäljningsplatser vid klubbstugan
• Ordna växelkassor 
• Betala via swish

Funktionärer:
Fredag: 6-8 st
Lördag-Söndag: 6-8 st



Media (Mikael Winterkvist )
• Mediacenter i klubbstugan
• Inredning och iordningsställande
• Presskonferenser
• Internet anslutning?
• Minst 2 datorer och skärmar med Expressen TV och resultatsajt
• Skrivare för möjlighet att skriva ut resultatlistor
• Kaffe och fika service till media



Trafik (Thorbjörn Johansson)
• Organisera upp parkering
• Åkare, ledare, och funktionärer parkerar vid Vitbergsbadet
• Parkeringsytor
• Parkeringsvakter
• Jour för snöskottning eller sandning



Funktionärsservice  ( )
• Kaffe och smörgåsar, mat till funktionärer
• Ordnar kaffebryggare, vattenkokare, muggar och termosar som behövs
• Kaffe, te bröd, smör, pålägg kolla sponsringsmöjlighet alt köpa in
• Bullar kolla sponsringsmöjlighet
• Koka kaffe och hålla ordning i gamla sekretariat
• Städa ihop efter varje tävlingsdag

• Funktionärer; 2-3 personer per tävlingsdag



Elitetiming & Expressen TV service 

Organisation anlitad för detta:
• Skotrar tillgängliga
• Kabeldragning och plattformar 
• Förare på skotrar 



Arena översikt

Vallabodar

Inpassering

Sekretariat Uppvärmningsspår



Generellt före tävling

Funktionärer samlas ute tillsammans med respektive
ansvarig på morgonen

Funktionärsväst skall bäras –längs spåret och vid entré.

Funktionärer som har nära kontakt med de tävlande ska ha 
munskydd.

Kaffetermos kan fyllas vid funktionärsfikat där det också 
går att göra smörgåsar. 



• Stadionområdet 
– 312.1.1 En längdtävlingsstadion ska anläggas med väl definierat start- och målområde. 
– 312.1.2 Stadionanläggningen ska utgöra en funktionell helhet, efter behov uppdelad och kontrollerad med 

grindar, avspärrningar och markerade zoner. Den skall konstrueras så att: - de tävlande kan passera igenom 
den flera gånger - tävlande, funktionärer, medierepresentanter, servicepersonal och åskådare lätt kan nå 
sina respektive områden - det finns tillräckligt med plats för att genomföra samtliga tävlingsformer. 

• Startzon 
– 312.2.1 De första 50 m utgör startzonen. Denna zon kan delas in i korridorer och klassiska spår kan läggas. 

Antalet, bredden och längden av korridorerna avgörs av juryn i enlighet med de olika tävlingsformerna (se 
ICR sektion C) och stadions förhållanden. 

– 312.2.2 Startpositionerna placeras i enlighet med tävlingsformatet (se ICR sektion C). 

• Målområde 
– 312.3.1 De avslutande raka 50 till 100 m utgör upploppssträckan. Denna zon är normalt indelad i korridorer. 

Markeringarna måste vara tydliga och väl synliga men får inte påverka skidorna. Korridorerna ska vara så 
långa som möjligt. Antalet, längden och bredden av korridorerna avgörs av juryn i enlighet med de olika 
tävlingsformerna (se ICR sektion C) och stadions förhållanden. 

– 312.3.2 Mållinjen måste vara klart markerad med en färgad linje. Tjockleken på linjen är maximalt 10 cm.

Stadion – definition enl. regler



• Individuell start
– 1 startspår klassiskt
– 1 korridor

• Individuell målgång
– Minst 4 m brett
– 3 spår med korridorer, minst 1,2 m mellan spåren.
– Längd på målkorridorer ca 50m
– Skylt 100 m, skylt 50 m

• Sprint start
– 7 startspår klassiskt (varav 1 för prologen)
– 7 korridorer med 1,8 m mellan spåren
– Längd på korridorerna 15 m

• Målgång sprint
– Minst 6 m brett
– 4 spår med korridorer, minst 1,2 m mellan spåren
– Längd på målkorridorer ca 50m
– Skylt 100 m, skylt 50 m

• Målfålla
– Från mållinje till bakre slut ca 30 m. 

Mått på stadion



• Före start
– Lägga ut s.k. V-boards (spåravskiljare)
– Sätta granruskor (korta/små) 
– Sätta nät
– Stadion stängd för andra än tävlande och ledare. Inga 

motionärer.
– Sätta skyltar för varvning/målgång

• Under tävling
– Publikvakter – ingen publik inne på själva stadionområdet 

eller i spåret.
• Efter tävling
– Bortstädning av V-board, granruskor etc. 

Stadion



Stadion



Stadion

• Raka linjer
• Korta snygga granruskor
• V-boards ska ligga rakt 

med lika avstånd
• Rep ska användas



Exempel Start - Intervallstart



Sprintstart







Raka linjer, ej för stora 
granruskor.



• Intervallstart 
– 315.2.1 Intervallstart ska normalt ske med en halv minuts intervaller och 15 sekunder för 

sprintkvalifikation. Juryn kan godkänna kortare eller längre intervaller.

– 315.2.2 Startkommandot består av en nedräkning som börjar 5 sek före start (”5-4- 3-2-1”) 
och startsignal (”GO”). Kommandot kan ges verbalt eller genom hörbar signal.

– 315.2.3 Den tävlande skall ha sina fötter stilla och bakom startlinjen innan startern ger sitt 
startkommando. Stavarna ska hållas stilla och vara placerade framför startlinjen eller framför 
startgrinden.

– 315.2.4 Den tävlande kan starta vid vilken tidpunkt som helst mellan tre sekunder före och tre 
sekunder efter startsignalen. Om han startar mer än tre sekunder före startsignalen, är det en 
tjuvstart. Om han startar mer än tre sekunder efter signalen, räknas det som en sen start och 
startlistans tid räknas. 

– 315.2.5 En tävlande som startar för sent, får inte hindra andras start. 

– 315.2.6 Med både elektronisk och manuell tidtagning skall den tävlandes aktuella starttid 
noteras i fall juryn beslutar att hans sena start berodde på ”force majeure”.

Start och Mål - definition



• Heatstart 
– 315.5.1 Startområdet förbereds med en startlinje och en ”för-startlinje” med 1 meter emellan. 

– 315.5.2 Elektroniska och/eller mekaniska startgrindar kan användas om juryn godkänner 
detta. 

– 315.5.3 De tävlande samlar sig vid ”för-startlinjen” där de får instruktioner och startspåren 
intas. Startern ger kommandot “Take your start positions” varpå de tävlande avancerar fram 
till startlinjen. När samtliga startande står vid starlinjen ger startern kommandot “Set” och alla 
tävlande måste stå helt stilla tills startern ger startsignal. Sv. tillägg På nationella tävlingar kan 
startern använda kommandona ”På era platser” och ”Färdiga”.

– 315.5.4 Starter där man inte använder grindar följer samma principer och process som ovan. 

– 315.5.5 De tävlande får inte byta spår inom de markerade korridorerna 10-15 m efter 
startlinjen. 

Starter  - definition



Masstart

₋ 315.3.1 Masstart ska genomföras med hjälp av vinklade startlinjer formade som en plog. Detta 
innebär att den tävlande med startnummer 1 har den mest fördelaktiga startpositionen följd av 
nummer 2 osv. Varje tävlande ska separeras med ett fast avståndsintervall. Nummer 1 står i mitten, 
jämna nummer till höger och udda nummer till vänster av plogen. Startspårsmärket ska placeras till 
höger eller i mitten av spåret. 

₋ 315.3.2 Startproceduren vid masstart börjar 2 minuter före startsignalen. Startern meddelar då 
startproceduren till alla tävlande som då står uppställda på sina startpositioner. Dessa instruktioner 
ska avslutas med att starten meddelar ”One minute to start”, nästa kommando är ”Thirty seconds
to start”, därefter när alla tävlande står stilla på sina platser kommer en startsignal eller 
startkommando. Sv. tillägg På nationella tävlingar kan starten använda ”En minut till start” och 
”Trettio sekunder till start”. 

₋ 315.3.3 De tävlande får inte byta spår inom de markerade korridorerna de första 30- 50 m efter 
starlinjen



• Startfunktionärernas uppgifter 
– 315.6.1 Startfunktionärerna måste ge alla tävlande chansen att starta på angiven tid. En 

assisterande starter måste placeras nära startern med ansvar för att notera och dokumentera 
eventuella överträdelser vid start. 

– OBS! Det är den tävlandes ansvar att starta på rätt tidpunkt. Startfunktionär ska inte hålla 
någon hand på åkaren eller på något sätt störa åkaren vid starten. 

• Tjuvstart - konsekvenser 
– 315.7.1 Om en tävlande vid tävlingar med intervallstart eller handikappstart tjuvstartar, skall 

den tävlande inte återkallas. Tjuvstart måste rapporteras till juryn. 

– 315.7.2 Vid alla masstart- eller heatstartstävlingar ska en tjuvstart resultera i att en omstart av 
tävlingen genomförs. Startern eller startgrinden skall ge en tjuvstartssignal. Startpersonal skall 
vara placerade en bit framför startlinjen på så sätt att de kan återkalla startfältet

Starter - definition



• 316.8 Måldomaren är ansvarig för att föra lista över 
ordningen i vilken de tävlande korsar mållinjen. Listan 
överlämnas till tidtagningschefen. 

• Övrigt
– Målfunktionärer tar av åkarna nummerlapparna vid 

utgången och tillhandahåller varm dryck
– Målområdet skall vara ”rent” inga andra än åkare är i 

målområdet. 
– Åkare som ”ligger för länge” i målområdet skall hjälpas.
– Filtar skall finnas vid målet.

Målfunktionär - definition



Bana

• 1,5km
• Sprint



Bana

• 5km



• Allmänt om preparering inför tävling
– 311.3.2.3 Inför officiell träning ska banan och uppvärmningsbanan 

vara tävlingspreparerad, rätt markerad med kilometerskyltarna 
uppsatta. Testspåren bör ha likvärdig preparering som tävlingsbanan.

• Markering av banan 
– 311.4.1 Markering av banan skall vara så tydlig, att tävlande aldrig 

behöver tveka om var banan går. Vid OS och VM skall färgerna för 
markering vara bestämda och finnas beskrivna på spårkartan

–
– 311.4.2 Kilometerskyltar ska markera den åkta sträckan längs banan. 

– 311.4.3 Vid spårförgrening och korsningar skall tydliga skyltar markera 
rätt spår. Staket eller V-boards sätts över spår som ej används. 

Bana/spår



Bana/spår



Markering av bana



Notera spåravskiljare 
mellan spåren som 
vid möte för att dela 
banan



Små, små granruskor sätts för att 
markera var det klassiska spåret 
börjar om och slutar





Övriga uppgifter bana/spår

Under och före tävling skall all åkning ske i åkriktningen. Åkare som åker 
mot åkriktningen skall stoppas och uppmanas åka rätt väg.

Under tävling är banan stängd för alla utom tävlande på skidor.

Åkaren är själv skyldig att åka rätt, men det är vår skyldighet att det ska 
vara tydligt markerat hur de ska åka.

Några funktionärer längs banan kommer att ha till uppgift att pricka av att 
åkare passerat.

Händer olycka längs spåret, ringer man 112 om det är allvarligt.



Ansvarar för
– Lämna ut nummerlappar
– Hyra ut lånechip
– Ta emot strykningar – skriftligt samt lämna kvittens på 

mottagen strykning
– Lämna inkomna strykningar/ändringar till tidtagningen
– Kopiera startlistor till de funktionärer som skall ha
– Förse journalister med startlistor och fikabiljett
– Upplysningar till tävlande och ledare

Tävlingsexpedition



Försäljning

Försäljning
Försäljning

Bom



• Försäljning
• Vet vad  som ska användas  
• Prislistor sätts upp

– Swishnummer QR-kod
• Handhygien – sprit och våtservetter
• Munskydd
• Västar hämtas ut
• Växlingskassa hämtas på kansliet
• Midjeväskor hämtas ut om sådana ska användas
• Grillar, Bord och tält ställs ut

• Efter tävlingen

• Kassan lämnas på kansliet

Försäljning


