
PM Västerås 2-dagars

2019-05-18/19

Varmt välkomna till Västerås CK och ett utlovat fint väder, i Orresta straxt utanför Västerås.

Koordinater: 59.661083, 16.834470

Från E18: Undvik att köra av vid avfart Östanbro, kör hellre av vid Anundshögsmotet. Följ väg mot
Anundshög, sväng höger vid Anundshög och följ vägen fram till Kärsta. Där sväng höger och följ 
vägen till Orresta Skola, som är tävlingscentrum. Om ni ändå svänger av vid Östanbro så var 
beredda på att ni ansluter på tävlingsbanorna. Följ pilarna! 

Inbjudan är presenterad på IndTa och på Västerås Cks hemsida under “våra lopp”.

Tillstånd att arrangera tävlingarna via tillstånd från Länsstyrelsen enligt (dnr 258-332-2019, dnr. 
258-331-2019). Tävlingarna är även sanktionerade av Svenska Cykelförbundet.

Linjebanan är enkelriktad medsols under tävlingen. Busstrafik kan förekomma, men som följer 
tävlandes färdriktning.

Följebilar från Skoda med kommissarie och sjukvård.

Langning: Langning är inte tillåten

Skräpzoner på markerad plats (efter målet). Nedskräpning utanför zon kan bli föremål för 
disciplinära åtgärder!

Befolkningen i Orresta hälsar att de ser fram emot tävlingarna, så se gärna till att hälsa glatt på dem
när ni kan!

Dusch och toalett finns i samband med skolans gymnastiksal. En extra toalett kommer att finnas 
tillgängligt på skolgården.

Serveringen hålls öppen under tävlingsdagarna där man kan köpa lättare förtäring samt något från 
grillen.

Nummerlappar delas ut brevid serveringen. Ta med säkerhetsnålar. Vi har endast några i reserv.

Klassindelning och körschema sist i detta PM

Parkering vid skolgården eller vid fotbollsplanens parkering eller vid den närliggande golfklubben

Husbilar finns några platser utan eluttag på skolgården, samt vid den närliggande golfklubben, där 
finns det eluttag. Kontakta https://orrestagolf.se/ eller prata med deras reception.

Stoppförbud längs hela vägen förbi Orresta skola ned igenom start och målområdet.

https://orrestagolf.se/


Mätning av cyklar Inställelse för cykelkontroll (utväxling för ungdom och junior samt kontroll av 
samtliga tempocyklar) sker hos ansvarig i närheten av starten, minst 20 minuter före start.

Hålltider Lördagen 18/5:
(30 sekunder mellan startande inom klassen)

4.1 km

Kl 13.00 P/F 10-12  

9.7 km 

Kl 13.20 P/F 13-14 

16.3 km

Kl 13.40 P/F 15-16 

23.3 km

Kl 14.20 DE, D30-D60, H30-H75, Senior, H-Elit, H-Junior  

Beräknad tid för sista i mål: ca 15.50

Hålltider Söndagen 19/5:
Kl 08.00, 11km     

Samstart: P10-12, P13-14, F13-14

Kl 08.00, 500m  (Anmälan på plats)

Samstart: Nybörjare

Kl 08.35, 55km   

Samstart: D-Elit, D30, D40, D50, D60

Kl 10.10, 55km   

Samstart: P15-16, H60, H65, H70, H75

Kl 11.40, 55km  

Samstart:  H50, H55

Kl 13.10, 55km  

Samstart: H30, H40 

Kl 14.45, 66km 

Samstart: H-elit, H-junior och Senior

Variationer kan förekomma för ovan preliminära tidsschemor.

Officiella startlistor anslås senast på fredag kväll.



Uppvärmning får inte ske på tävlingsbanorna. Undvik dessutom att passera mållinjen 
eftersom vi använder oss av Mylaps chippen. Under lördagen går det bra att värma upp på 
söndagens linjebana. Under söndagen går det bra att värma upp på lördagens tempobana.

Tävlingsledning Per Wolde 0725284210. Banchef Bo Andersson 0704800488

Anmälan/nummerlappsutdelning Caj Svensson 0708198527

Linjeloppsbanan:



Tempobanan:

Detta PM är godkänt av chefskommissarien
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