
 
 
 
 
 

 IS Göta & Höganäs Friidrott  
hälsar er välkomna till SM i terräng 2021 

 
PM SM i Terränglöpning 2021-10-22 till 24 
 
 
Dagsprogram: 
Fredag:  https://isgotafriidrott.se/sm-lopet-terranglopp-for-motionarer/ 
Kl.16:30 Barnlopp, 2 km (6 till 12 år utan tidtagning) 
Kl.17:00 Motionslopp, 4 km för alla 
Kl.17:30 Motionslopp 8 km för alla 
Kl.18:45 Två föreläsningar om fysisk rörelses betydelse för hälsan med Ingmar Skoog och Helena Wallin 
 
Lördag https://friidrott.smfriidrott.com/tavling/terräng-sm-2021 
Kl.10:00 K60-K80+, 4 km 
Kl.10:30 M60-M80+, 4 km 
Kl.11:00 K35-K55, 8 km 
Kl.12:00 Invigning: Landshövding Anneli Hulthén, musik av elever från Eric Ruuths kulturskola och 

flyguppvisning.  
Kl.12:20 Prisutdelning K60-K80+ & M60-M80+ Individuellt & lag. (Anneli Hulthén) 
Kl.12:30 M35-M55, 8 km 
Kl.13:30 F15, 4 km 
Kl.14:00 P15, 4 km 
Kl.14:30 F16/17, 4 km 
Kl.14:45 Prisutdelning K35-K55, M35-M55, individuellt & lag (Ulf Molin) 
Kl.15:00 P16/17, 4 km 
Kl.15:30 K, 4 km 
Kl.16:00 M, 4 km 
Kl.16:30 Prisutdelning F15, P15, F16/17, P16/17, K, M. Individuellt & lag (Caroline Gedin) 
 
Söndag 
Kl.09:45 F19, 6 km 
Kl.10:25 P19, 6 km 
Kl.11:00 K22, 8 km 
Kl.11:35 Prisutdelning F19, P19. Individuellt & lag. (Kjell Selander) 
Kl.11:45 M22, 8 km 
Kl.12:30 K, 10 km 
Kl.13:15 M 10 km 
Kl.14:00 Prisutdelning K22, M22, K, M. Individuellt & lag. (BG Nilensjö) 
 
Tävlingsplats och parkering 
Höganäs flygfält, parkera på Höganäs Sportcentrum alternativt på nybyggd vägg, se karta. Parkeringsvakter 
finns och parkeringarna är uppmärkta. 
 
Omklädning 
Omklädning och dusch finns vid friidrottsarenan, cirka 700 meter från start & målområdet. Här finns också 
toaletter. Det finns även mobila toaletter vid start & målområdet.  
 
 



 
 
 
 
 
Bana & underlag 
Banan är belägen på Höganäs flygfält, några kullar, några hinder, till 90% gräsunderlag. Film på banan finns på 
hemsidan. Banan är öppen för löpning under fredagen, från lunch och framåt. Under helgen och under tiden 
det pågår tävlingar på banan får man inte vistas innanför avspärningen. Det är dock fritt fram mellan de olika 
loppen.  
 

 
 
Nummerlapp och avprickning 
Uthämtning av nummerlapp sker vid sekretariatet som är placerat vid flygklubbens klubbstuga, vid start & 
målområdet. Ta med ID handlingar. Nummerlappen ska ha avhämtats senast 60 minuter innan egen start och 
gäller som avprickning. Nummerlappen ska bäras på bröstet och reklam får inte döljas. Har man mer än en start 
ska det hämtas ut en nummerlapp per start. På ryggen ska det finnas en ålderslapp som visar vilken klass du 
springer i. Detta gäller alla starter där det är blandade klasser. OBS! Ålderslappar ombesörjer man själv som 
tävlande.  
 
Startlistor 
https://taklto.com/results/tsm/StartlistaTSM2021.pdf 
 
Upprop & viktiga regler 
Upprop sker vid starten 10 minuter innan start. Där kontrolleras ålderslapp om sådan krävs och skorna, 
maximalt tillåten sultjocklek inklusive eventuella iläggssulor för tävlingsskor i terränglöpning är 25 mm (bortsett 
från veteranklasserna, där WMA har fastställt att spikskor får vara upp till 30 mm och icke-spikskor upp till 40 
mm). Sultjockleken kommer att kontrolleras i senior- och juniorklasserna. 
Se mer på: https://www.friidrott.se/tavling/Regler/Skoregler 
För att tävla i SM krävs att man är medlem i en förening som är ansluten till svenska friidrottsförbundet. För 
utländska löpare krävs ett giltigt tävlingstillstånd och för att tävla i seniorklassen måste man vara född 2004 
eller tidigare.  
 
Tävlingskläder 
Tävlande i SM klasserna ska bära klubbkläder. 
 
Tidtagning & resultat 
Tidtagningen på SM loppen sker med chip och ombesörjs av TAKLTO Timing, Det kommer finnas mellantider vid 
varvningarna.  
https://www.taklto.com/TSM2021/liveresult_dag1.php 
https://www.taklto.com/TSM2021/liveresult_dag2.php 
 
Slutgiltiga resultat hamnar här: 
https://taklto.com/results/tsm/ResultatlistaTSM2021.pdf 
 



 
 
 
 
 
Lagtävling 
I alla klasser finns det lagtävling där tre eller flera löpare är anmälda från samma klubb. Lagtävlan bygger på 
placeringar. I F16/17 och P16/17 och i veteranklasserna 35-55 och 60 och uppåt har man gemensamma 
lagtävlingar. Det krävs att minst tre föreningar är anmälda i respektive klass och att två kommer till start för att 
medaljer ska delas ut. 
 
Efteranmälan 
Det går att efteranmäla sig fram till 90 minuter innan egen start, kostnad 430:- för ungdomar, 530:- för övriga. 
Beloppet swishas till: 070-226 99 95 
 
Prisutdelning  
Prisutdelning sker vid start & målområdet där det finns en speakerscen. Tider framgår av dagsprogrammet och 
pristagare förväntas vara där i god tid innan avsatt tid. Är man inte på plats genomförs prisutdelningen oavsett. 
 
Servering 
Det finns ett antal matvagnar vid tävlingscentrum, gynna gärna dem.  
 
Sjukvård 
Det finns ett sjukvårds och massagetält vid tävlingscentrum. 
 
Föreningstält 
Det finns ett område avsatt för föreningstält söder om upploppsrakan, se översiktskarta. 
 
Dopingkontroll 
Dopingkontroller kommer genomföras under SM tävlingarna, medtag därför ID handlingar vilket är ett krav av 
dopingkontrollanten.  
 
Eventuell protest 
Protest lämnas till tävlingssekretariatet senast 30 minuter efter resultatet offentliggjorts tillsammans med en 
avgift på 400 kr för ungdomar och juniorer och 500 kr för övriga. Avgiften återfås om protesten godkänns  
 
Teknisk delegat 
Göran Kero. 
 
Tävlingsjury 
Pär Månsson, förbundsbanmätare, Kjell Selander, Höganäs Friidrott, Sven Lindeberg IS Göta friidrott 
 
Livestreaming 
Sändningar kommer visas gratis under helgen via https://friidrottskanalen.solidtango.com/live 
 
Minnesgåva 
Alla deltagare på SM får ett signerat saltkar från Höganäs Keramik, värde ca 200:-. Vid målgången får man 
banan och en flaska must från Kullamust. 
 
Europacupen i terränglöpning för lag 
De lag som placerar sig bra har möjligheten att tävla i Portugal i februari. Läs mer på:  
https://friidrott.smfriidrott.com/tavling/terräng-sm-2021/europacup-i-terränglöpning-för-klubblag 
 
Föreläsning på fredagen 
Alla aktiva och ledare får för 50:- lyssna på två väldigt välrenommerade föreläsare fredag kväll. Anmäl er här: 
https://isgotafriidrott.se/sm-lopet-terranglopp-for-motionarer/ 
 
 
 



 
 
 
 
 
Översiktskarta   
 

 
 
 

 

 

 
 
 

    

    


