
 
 

PM 
FÖR DET TRADITIONELLA 

ANUNDSLOPPET och SVEALANDSMÄSTERSKAPET 
SÖNDAGEN DEN 7 SEPTEMBER 2014 

 
Västerås Cykelklubb välkomnar deltagare till Anundsloppet och 
Svealandsmästerskapet 2014. Tävlingen genomförs på en 3,8 km lång 
varvbana och 14 km långt varv i anslutning till Anundshög i Västerås 

 

Start och Mål 
Plats: Anundshög , Västerås, GPS Kordinater: WGS 84 (lat, lon): N 59° 37.700', E 16° 38.545' 
Tid: 7 September 2014, Första start 08.00 

Efteranmälan 
Kan göras mot dubbel avgift vid omklädningen vid Brandthovda IP senast en timme före respektive 
start. 

Tävlingsbana 
Det 3800meter långa varvet runt Anundshög är enkelriktade under tävlingsdagen. Det 14 km långa 
varvet är inte enkelriktat alltså INTE helt avstängda. Flaggvakter kommer att finnas på plats och vi 
uppmanar alla att respektera deras tecken och signaler. 

Regler 
Cykeltävlingen körs i enlighet med Vägtrafikförordningen och Svenska Cykelförbundets 
bestämmelser. Tävlande sker på egen risk. Funktionärernas anvisningar ska följas. Varvad cyklist 
utgår ur loppet men kommer att tilldelas en placering i resultatlistan. 

Svealandsmästerskapet 
Svealandsmästerskapet avgörs i alla klasser utom i Seniorklassen. De som är anmälda till klassen 
Senior och vill delta i Svealandsmästerskapet senior måste byta klass till Herrar elit. Det går att göra 
fram till tisdagen den 2 september på e:post till kassor@vasterasck.se 
Elitlicens krävs dock och det kan SCF hjälpa till med. 

mailto:kassor@vasterasck.se�


 

Nummerlappar 
Utlämnas klubbvis vid omklädningen vid Brandthovda IP.  Glöm ej att ta med säkerhetsnålar. Stor 
nummerlapp placeras på ryggen samt målfotolapp på vänster sida. 

 Start 
Starlista signeras för uppställning, som sker på vänstra väghalvan 100m efter mållinjen. OBS! lämna 
högra väghalvan fri för passerande trafik samt målgång. Masterstart gäller för alla klasser fram till 
första kurvan. 
 

Uppvärmning   
Uppvärmning på tävlingsbanan undanbedes generellt. Uppvärmning genom målområdet är absolut 
förbjudet. 

Priser 
Nyttopriser i Anundsloppet och medaljer för de första tre platserna i Svealandsmästerskapet utdelas i 
de olika klasserna i anslutning till målgång för respektive startgrupp.  

Servering 
Vid start och målområdet finns en kafeteria som serverar kaffe, läsk, korv, smörgåsar, bullar, godis 
etc. 

Vatten 
Fyll på vatten hemma eller i omklädningsrummen. Vattenpåfyllning är inte möjligt i start och 
målområdet. 

Langning 
Langning tillåten endas i elitklassen och den sker vid Tortuna golfklubb 

Omklädning/dusch 
Brandthovda IP (IK Odens omklädningsrum) i Västerås  Öppet 6.30 – 17.00. Avstånd till 
tävlingsområdet är ca 1 km.  

Parkering 
Det är förbjudet att parkera längs hela tävlingsbanan samt i start och målområdet. Parkering endast 
på anvisade platser, se skyltning.  
  



TÄVLINGSSCHEMA ANUNDSLOPPET 2014 

Klass Start Mål (ca) Distans 
Gemensam start men med separata resultatlistor för klasserna 
Ungdomsklasser och veteranklasser kör den korta banan runt Anundshög, 
Övriga klasser kör den långa banan 
 
Herrar Juniorer Start 08.00 mål ca 10.00 84km  
Herrar Seniorer Start 08.00 mål ca 10.00 84km 
 Pojkar 10-12 Start 8.01 mål ca 8.21 11,4km 
Flickor 10-12 Start 8.01 mål ca 8.21 11,4km 
Flickor 13-14 Start 8.01 mål ca 8.21 11,4km 
Pojkar 13-14 Start 8.25 mål ca 9.01 30,4km 
Flickor 15-16 Start 8.25 mål ca 9.01 30,4km 
Damer 30-50 Start 8.25 mål ca 9.21 30,4km 
Pojkar 15-16 Start 10.15 mål ca 11.03 30,4km 
Damer Juniorer Start 10.16 mål ca 12.27 84km  
Damer Elit  Start 10.16 mål ca 12.27 84km 
Herrar Elit  Start 12.45 mål ca 16.03 140Km 
Herrar 30-40 Start 13.00 mål ca 14.12 45,6km 
Herrar 50-60 Start 14.30 mål ca 15.26 30,4km 
Nybörjare startar vid café Anund ca 11.30 
Distansen är cirka 800 meter. 
 
Tävlingarna avslutas ca klockan 16.30 

Upplysningar (ej anmälningar) 
Tävlingsledare Jan Stavås  
E:post jan.stavas@telia.com 
 
 

Karta över Andundsloppet 
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