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Tävlingsområde
Hökåsengropen (59°39’47.8”N 16°36’19.0”E).
Start/mål
Se bifogad karta över tävlingsområdet.
Omklädning/dusch
Omklädning och dusch sker på Malmabanan (59°39’17.1”N 16°36’26.1”E) se separat karta för det området.
Parkering
Parkering sker på Malmabanan. Ett begränsat antal platser finns i direkt anslutning till tävlingsområdet men dessa 
är främst avsedda för teambilar och husbilar. Möjlighet finns att lämna av cyklar/utrustning nere vid tävlings-
området.
Cykeltvätt
Finns på Malmabanan.
Sekretariat
Sekretariatet är beläget i direkt anslutning till start- och målområdet. Här hämtas nummerlappar, 
görs efteranmälningar, m. m.
Depå
Finns utmärkt på kartan och är en dubbeldepå.
Klasser och starttider
Ungdomar    kl. 09.00 Åktid 20-35 min 
B-klass samt Motion Open Mix  kl. 10.00 Åktid 40 min
Nybörjare    kl. 11.00 Åktid 10 min
A-klass samt H-Junior   kl. 11.30 40 minuter
Dam elit samt Dam-senior  kl. 12.30 40 minuter
Herr elit     kl. 13.30 60 minuter
Efteranmälan
Efteranmälan kan göras fram till en timme före start i respektive start mot dubbel avgift. Betalning kan göras  
kontant, med kort eller med Swish.
Licens
Krävs i samtliga klasser utom i klassen Nybörjare och Motion Open Mix. 
I ungdomsklasserna krävs årslicens eller engångslicens.
Chip
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för alla klasser utom 
nybörjarklasser. Chip kan hyras för 50:-, ungdomsklasser 25:-. Ej återlämnat chip debiteras med 1.000:-.
Tävlingsregler
Enligt SCF:s TR1, TR5 och TR12. Allt deltagande sker på egen risk.
Prisutdelning
Snarast möjligt efter målgång i respektive klass.
Sjukvård
Leg.sjuksköterska finns i målområdet.
Tävlingsledare/Upplysningar
Per Wolde (per.wolde@gmail.com)/Johan Lindkvist (swyzak@gmail.com).
PM
Godkänt av chefskommisarie Lars Pettersson.
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Tävlingsområdet
OBS! Banan körs medsols.

OMRÅDESKARTOR
GROOPENCROSS

Parkering
för teambilar 
och husbilar. 
Övriga i mån 
av plats. Det 
finns plats att 
lasta ur cyklar
/utrustning.

Tävlingscentrum
Nummerlappar
Kiosk
Sekretariat.

Start/Mål

Depå

Rekommederad 
gångväg med 
publikpassager 
till depån och 
sandbacken från 
helvetet.

Sandbacken
från helvetet!
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Omklädning/cykeltvätt

OMRÅDESKARTOR
GROOPENCROSS

Rekommederad 
cykel-/gångväg
till tävlingsområdet.
I möjligaste mån 
bruka cykelvägen 
på vänster sida då 
vägen är hyfsat 
trafikerad.

Malmabanan 
• Omklädning 
• Dusch
• Cykeltvätt
• Parkering


