
 
 

 
 
 
 
 

INFORMATION INFÖR MIDNATTSSOLSLOPPET 2021  
 

Officiell inbjudan kommer senare. Alla tävlingshandlingar kommer publiceras på 
https://www.skelleftea-ms.se/Midnattssolsloppet/ 
 
 
Midnattssolsloppet 2021 kommer även detta år att bli ett publikfritt evenemang. Det betyder 
därmed att alla som är på området ska ha en funktion, har man inte en funktion räknas man som 
publik och det är inte tillåtet. Läs också våra riktlinjer hur vi gemensamt skall hantera Covid-19. 
 

     
TIDSCHEMA  
 
Onsdag 16 juni 16.00-21.00  Området öppet för incheckning
  
Torsdag 17 juni  08.00-18.00  Området öppet för incheckning 
  13.00-13.15  Radical  Paytest 
  13.20-13.35  Formula Nordic Paytest 
  13.40-13.55  Legends  Paytest
  14.00-14.15  Legends  Paytest 
  14.20-14.40  V8 Thundercars Paytest 

14.45-15.45  STCC TCR   Paytest 
 
15.45-16.30  Press/Legends/medåkning 
16.30-17.15  Middag 
 
17.15-18.05  GT4 Challange  Paytest 
18.10-18.25  Radical   Paytest 
18.30-18.45  Formula Nordic Paytest 
18.50-19.05  Legends   Paytest 
19.10-19.25  Legends   Paytest 
19.30-19.50  V8 Thundercars Paytest 
20.00-21.00  STCC TCR   Paytest 

 
Fredag 18 juni  10.00-21.00  Test och kvalkörning 
 
Lördag 19 juni  11.00-21.00  Race 
  
  
 
Detaljerat tidsschema meddelas i PM.   
 

https://www.skelleftea-ms.se/Midnattssolsloppet/


 
 

     
INPASSERING PÅ OMRÅDET / ARMBAND  
För att komma in på området krävs det att man har ett speciellt armband på handleden.  
Armband utkvitteras av teamansvarig i informationscentret vid ankomst till banan, se öppettider 
ovan. OBS! Deltagarlista för respektive team skall mejlas till banan@drivecenter.se senast 11 juni.  
Obs! Drivecenter Arena hanterar ingen vidarebefordring av armband, det går alltså inte att lägga ett 
kuvert i grinden.  
 
Alla på anläggningen skall ha armband hela tiden och personer utan armband kommer att avvisas 
från området. Det går ej att köpa extra armband och man får inte ge armband till en person som inte 
har en funktion i teamet.  
 
ANTAL ARMBAND PER TÄVLINGSBIL   
STCC – 10 st 
GT4 – 7 st 
Formel Nordic – 5 st 
V8 Thunder Cars – 5 st 
Radical – 5 st 
Legends – 5 st 
 
 
VISTELSE PÅ OMRÅDET / DEPÅTÄLT UNDER HELGEN  
Utgångspunkten är att minimera rörelsen utanför teamets plats på området under hela 
tävlingshelgen. Teampersonal skall vistas på respektive teamplats (depåtält/depåbox) i största 
möjliga mån under hela helgen och skall undvika kontakt med andra teams teammedlemmar.  
 
 
RIKTLINJER VID COVID-19 
God handhygien, hosta/nys i armvecket, håll avstånd till andra. Är du sjuk eller har symtom skall du 
inte åka till tävlingen! Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och uppmanar alla om 
försiktighet och använda sunt förnuft. 
 
 
DEPÅMÅTT OCH TILLVAL 
Depåmått och eventuella tillval meddelas i ”order_tävling.xlsx” och mejlas till banan@drivecenter.se 
senast 4 juni. Det kommer att finnas möjlighet att hyra depåboxar under tävlingshelgen. Dessa bokas 
i samma dokument, men är till ett begränsat antal och först till kvarn gäller. 
 
 
HOSPITALITY- & EXPOTÄLT  
Ej tillåtet. Vi arrangerar publikfri tävling så extern försäljning av mat och expo anses olämpligt. 
 
 
MAT / CATERING  
Endast matlagning till det egna teamet tillåts. Drivecenter Arenas restaurang kommer vara öppen för 
servering under kontrollerade former, där det råder begränsade platser. Man kommer även kunna 
beställa matlådor. Bokning av måltider krävs och görs via ”order_måltider.xlsx” som mejlas till 
banan@drivecenter.se senast 4 juni. Det är begränsat antal på både restaurang och matlådor och 
det är först till kvarn som gäller. Meddela eventuell specialmat. 
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PRESS / MEDIA 
Drivecenter Arena kommer att ackreditera minimalt antal press/media till denna tävling. Alla som 
ackrediteras ska ha uppdragsgivare, det gäller även frilans. Ackreditering ska skickas in senast 7 dagar 
innan tävling till pressansvarig och som ackrediterad får man tillgång till mediazoner och 
datorarbetsplats med nätverk och ström på arenan. 
 
Vid anmälan och frågor som gäller media och pressackreditering i samband med Midnattssolsloppet 
2021, kontakta pressansvarig, Veronica Lindström. 
Formulär för att ansöka om ackreditering finns här: 

 https://www.skelleftea-ms.se/Midnattssolsloppet/  
 
 
KONTAKTER 
 
Drivecenter Arena  
Daniel Wikgren Banchef  daniel.wikgren@drivecenter.se 
 
Skellefteå MS  
Veronica Lindström Pressansvarig  press@skelleftea-ms.se  
Jessica Karlsson Koordinator  Jessica.karlsson@skelleftea-ms-se  
Kjell Dahlgren  Tävlingsledare  dahlgren.kjell@telia.com 
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