
  
 

       

Inbjudan till 
 

Hallbyrundan 2015 
 

Lördagen den 12 september 
 

Anmälan 
Skall ske via IndTA senast 5 dagar innan tävlingsdatum.  
Anmälningsavgiften faktureras klubbvis i efterhand. Efteranmälan kan göras på tävlingsplatsen 
fram till en timma innan start. Kontant betalning, swish eller kort vid efteranmälan. Cyklister som ej 
har licens kan anmäla sig via hallbycykel@gmail.com. 

 

Avgifter  
MAXI-start (Elit, Junior, H/D30) 200 kr; veteran, senior 150 kr: H/D-sport ungdom, 100 kr; 
nybörjare 40 kr. Vid efteranmälan gäller dubbel avgift, förutom i ungdoms- och nybörjarklasser. 
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser utom nybörjarklasser. Engångslicens 
kan lösas i ungdom- och sportklasserna för 200 kr. Chip obligatoriskt för alla klasser utom sport 
och nybörjarklasser. Chip kan hyras för 40:- för ungdomsklasser och 200:- för övriga. Ej 
återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-. 
Västgötacupens regler och Svenska Cykelförbundets tävlingsregler del 1, 4 och 12 gäller. Allt 
tävlande sker på egen risk. 
 

Priser 
I MAXI-start utdelas prispengar 1:a 750:-, 2:a 500:-, 3a 250:-. I övriga klasser varupriser, 
pokaler/medaljer. 
 

Tävlingsplats 
Tävlingarna kommer att hållas i terrängen runt Hallbystugan på stora delar av SM banan från 
2014. Terrängen är kuperad och varierad med inslag av både skog och öppna fält. Utrymme för 
ombyte, dusch och toaletter samt cykeltvätt finns i anslutning till tävlingsområdet.  
 

Hitta till tävlingen: Karta och vägbeskrivning finns via Eniro eller sök på Hallbystugan IF Hallby 
SOK. Hallbystugan ligger vid Axamo i Jönköping. 
 
Vägvisning finns från väg 40 och väg 47(195). 

 

Nummerlappar 
Nummerlappar hämtas i sekretariatet klubbvis från 08:00 tävlingsdagen. Ej återlämnade 
cykelnummerlappar debiteras med 200 kr.  
 

Provkörning av banorna 
Kan ske 11 september från kl. 19.00 och den 12 september fram till första start samt kl 12.10–
12.50. 

http://public.indta.idrottonline.se/
mailto:hallbycykel@gmail.com
http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14272753&query=hallbystugan%20if%20hallby%20sok


  
 

       

 

Banbeskrivning 
XCO-banan från SM 2014 är en utmanande bana i kuperad skogsmiljö, banan går i olika slingor 
som utgår ifrån mål-området.  På den långa banan finns det några tekniskt partier och man 
passerar över trappan Kings Landing, där finns också alternativt B-spår. P/F 10-12 samt P/F 13-14 
kör en förkortad variant av den långa banan där de tekniska krävande partierna är borttagna. 
 

Lagning & Teknisk zon 
Lagning sker i anvisad zon. Teknisk zon finns på en utmarkerad plats. Klubbkläder krävs i lagning 
samt i teknisk zon. 
 

Resultat 
Resultatlistan presenteras på: www.scf.se/vastergotland samt www.scf.se.   
 

 

Distanser och starttider 
 

Starttid Klass Varv x km Distans Notering 
09.45 H Sport 2 x 3,5 km 7 km  
09.47 D Sport 2 x 3,5 km   
09.49 P10-12 2 x 3,5 km   
09.51 F10-12 2 x 3,5 km   
 Ungdom sport 1 x 3,5 km  3,5 km  

10.45 P13-14 2 x 3,7 km 7,9 km 500 m startloop 
10.47 F13-14 2 x 3,7 km   

11.30 Nybörjare 6-7 2 x 800 m 1,6 km Lottad startordning, 
11.45 Nybörjare 8-10 3 x 800 m 2,4 km medalj vid målgång 

13.00 P15-16 3 x 3,9 km 12,2 km 500 m startloop 
13.02 H Senior 4 x 3,9 km 16,1 km 500 m startloop 
13.04 H 40 4 x 3,9 km   
 H 50 4 x 3,9 km   
13.06 F15-16 3 x 3,9 km 12,2 km 500 m startloop 
 D 40 4 x 3,9 km 16,1 km 500 m startloop 
 D 50 4 x 3,9 km   

14.30 H Elit 5 x 3,9 km 23,9 km 500 m startloop 
MAXI Start H Junior 5 x 3,9 km   
 H 30 5 x 3,9 km   
14.32 D Elit 4 x 3,9 km 16,1 km 500 m startloop 
MAXI Start D Junior 4 x 3,9 km   
 D 30 4 x 3,9 km   

 

 

Servering 
Försäljning av fika/mat som exempelvis hamburgare, korv, kaffe, bröd, läsk, frukt, godis m.m. 
kommer att finns vid Hallbystugan. 

 

http://www.scf.se/vastergotland


  
 

       

Camping 
Uppställning av campingfordon är tillåtet på grusparkeringen, men tänk på att parkera längst in 
från vägen sett. 
 

Övriga upplysningar:  
Tävlingsledare: Göran Berg 
Telefon 0706-683105 
4040berg@gmail.com 
http://www.hallbysok.se/  

 

 

Kommissarie: Kari Pakkanen Tävlingsjury:   Mårten Höglund 
  Eskil Laago 
  Anders Persmeen 
         

För tävlingen gäller Västgötacupens regler samt SCF:s tävlingsregler del 1, 4 och 12. 

 

OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet. 

 
Inbjudan godkänd av kommissarie Kari Pakkanen och MTB kommittén. 

 

 

 

Välkommen! 
 

mailto:4040berg@gmail.com
http://www.hallbysok.se/

