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PM 47:e MALMSTRÅKET 43 km, 22 km & 10 km- Lördag 19 februari, 2022 
  

Starttider 

 

 
Boliden  10:00 H/D21, H/D40, H/D50, H/D60,        
                                          motionsklasser damer och herrar 
Boliden  10:00  Öppen klass motion utan tidtagning 
Åliden  10:00       D17-20, H17-20, D21 och öppen klass  

                 motion för damer och herrar 
Myckle   10:00      D13-14, H13-14, D15-16, H15-16 och  

                 öppen klass motion för damer och herrar 
 

Efteranmälan Efteranmälan görs vid respektive startplats senast 30 minuter före 
start. En högre startavgift tas ut vid all betalning eller anmälan efter 
senaste datum för föranmälan och vid fakturering.  

Start Båda startplatserna: Masstart (speaker). Tävlingsklasser startar i 
främre ledet, motionsklasser i bakre ledet. 

Spärrtid Åliden Vid kontrollen i Åliden finns en spärrtid.  Åliden passeras senast 
kl.13.00 (3 tim efter start). Åkare som kommer senare skjutsas till 
Skellefteå. 

Transport och 
kommunikationer 

På grund av rådande pandemi, går det i år ingen särskild buss från 
Skellefteå till starten i Boliden utan vi hänvisar till Länstrafikens linje 
205 från Skellefteå Busstation.  

Utrymmen På startområdet i Boliden finns omklädningsrum och toaletter. Vid 
starten i Åliden finns toalett och vid starten i Myckle finns vindskydd. 

Kläder 

 

Kläder/väskor märks med startnummer och efternamn och lämnas på 
anvisad plats vid startplatserna. Kläder transporteras till målet där 
utlämning sker. 

Vätskekontroller På grund av rådande pandemi, rekommenderar vi deltagarna i första 
hand att åka med vätskebälte eller s.k camelback.  

Bjurström 9   km från Boliden vatten, sportdryck 
Åliden 21 km från Boliden -”- 
Myckle 32 km från Boliden -”- och blåbärssoppa 
Alimak 39 km från Boliden vatten, sportdryck 
Målet 43 km från Boliden vatten, varm saft 

Mål 

 

Skidstadion, Campingplatsen, Skellefteå 

Målgång Efter målgång tar deltagaren själv av tidtagningschip och nummerlapp 
och lämnar på anvisad plats. Varm dryck och deltagarplakett delas ut. 

  

Mat 

 

Omklädning + 
dusch 

Soppa och smörgås ingår i anmälningsavgift och serveras efter 
målgång.  

 
Dusch och omklädning efter loppet finns vid målområdet och vid 
Norrvalla idrottsplats 

Priser Träningsstipendier till 1:a, 2:a och 3:e snabbaste dam- resp. herråkare 
från Boliden, alla tävlingsklasser sammanslagna. Träningsstipendier 
till 1:an, 2:an och 3:an i D21 från Åliden. 
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Teknik Klassisk teknik gäller. Svenska Skidförbundets regler gäller. 

Tidtagning/chip Tidtagning sker med chip. Åkare med eget chip åker med detta. Alla 
andra tilldelas chip med nr-lappen. Ej återlämnat chip debiteras med 
750 kr (kostnaden för ett nytt chip).   

Seedning 
Vasaloppet 

Tider från Boliden och Åliden gäller för seedning till Vasaloppet 
respektive Tjejvasan. Ange ditt Vasa-ID vid anmälan. 

Regler/inställd 
tävling 

Tävlingen följer SSF:s tävlingsregler.  

Deltagande sker på egen risk. Åkaren ansvarar själv för att vägar kan 
korsas utan fara. 

Vid förhållanden som kan orsaka en sent inställd tävling lämnas 
information om rådande förhållanden och beslut på Skellefteå SKs 
hemsida om Malmstråket, se ”Information” nedan. 

Vid inställd tävling återbetalas halva startavgiften. Åkaren måste då 
själv lämna uppgifter så att återbetalning kan ske (skicka epost till: 
malmstraket@gmail.com) 

Försäkring Åkare i tävlingsklass ska vara aktiv medlem i förening tillhörande 
Svenska Skidförbundet. Övriga rekommenderas att teckna 
försäkringen "Startklar": 
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/motionsloppsfors
akring 

Brutet lopp Vid brutet lopp lämnas nummerlappen till närmaste vätskekontroll eller 
till SSK:s kansli på Skidstadion tillsammans med chip. 

Protest Protest lämnas in till tävlingsexpeditionen senast 1 timme efter första 
målgång. 

Olycksfall Ring 112. Utrustning för Första Hjälpen finns vid alla vätskekontroller. 

Information www.skellefteaskidklubb.se/tavlingar-malmstraket/  

Tävlingsexpedition Före kl. 10.00 gäller nummerlappsutlämningen på respektive startplats 
som tävlingsexpedition. Efter start gäller SSK:s kansli/tidtagning på 
Skidstadion som tävlingsexpedition. 

 

Information 
tävlingsdagen 

Start/Boliden:070-604 09 39 

Bjurström: 070-557 05 82 

Åliden: 070-275 94 40 

Myckle:070-555 71 97 

Mål/Skellefteå: 070-350 20 63 

Tävlingsledare: 070-577 06 98 

EXTRA INFORMATION PÅ GRUND AV COVID-19: 
 

Alla deltagare, ledare, föräldrar och funktionärer har ett gemensamt 
ansvar att följa de eventuella allmänna rekommendationerna från 
FoHM.  

Stanna hemma vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymtom  

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/motionsloppsforsakring
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/motionsloppsforsakring
http://www.skellefteaskidklubb.se/tavlingar-malmstraket/
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Vi uppmanar alla deltagare, aktiva, ledare och serviceteam att vara 
vaccinerade mot Covid-19 

 


