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Inbjudan 

Varmt välkomna till CX pokalen norr 2022 
 

Västerås Cykelklubb bjuder in till CX-pokalen Nord 2022 deltävling 3 och 4 helgen 8-9 oktober 2022. 

Tävlingarna hålls i och runt om badgropen i Hökåsen utanför Västerås. Arenan, känd som 

Groopencrossen sedan första racet 2015, bjuder på en varierad terräng med mycket sand. Det är 

inte för inte som vi kallar Groopencrossen för Sveriges motsvarighet till Zonhoven! Vi utlovar en 

vacker och utmanande bana i en häftig tävlingsmiljö som vi har förädlat genom åren. 

Lördag 8/10 och 9/10 
Starttid  Klasser / moment Tävlingstid 

(min) 

Prisutdelning 

    

09:30-

09:50 

Banan öppen för träning – – 

10:00 F/P10–12 20 12:00 

10:30 F/P 13-14, Motion Open Mix 30 12:00 

11:10 Herrar Senior B, P15-16 40 12:00 

12.00-

12:30 

Banan öppen för träning – – 

12:40 Dam, F15-16 40 13:35 

13:30 Herrar Senior A 50 14:35 

 

Startordningen kan beroende på deltagarantal i respektive klass komma att justeras i PM:et 

Regler 
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 och TR17 gäller. Deltagande sker på egen risk. OBS ! I 

ungdomsklasser och motionsklass får valfri cykel användas. 

Licens 
Tävlingslicens krävs i samtliga klasser förutom motionsklassen. Ungdomar kan lösa engångslicens, Vi 

kommer inte hantera det på plats utan cyklist ansvarar för att lösa engångslicens innan anmälan via 

länken https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-tavling/engangslicenser/ 

Anmälan 
Ordinarie anmälan inkl. avgiftsbetalning sker senast 3 oktober via Sportstiming. Anmälningsavgiften 

är 270 kr, ungdomar 120 kr 
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Efteranmälan 
Efter 3 oktober kan efteranmälan ske fram till den 6 oktober kl 16:00 

Vid efteranmälan tillkommer ett tillägg om 130 kr för klasserna Herrar Senior A och B samt Dam. 

Ingen extra avgift för ungdomsklasserna eller motionsklassen. Efteranmälan inkl. avgiftsbetalning sker 

via Sportstiming. Ingen efteranmälan på plats. 

Seedning 
Seedning till startordningen sker i följande ordning. 

1. UCI-poäng 

2. Aktuell ställning CX-pokalen 

3. Övriga cyklisters startordning lottas 

Chip 
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för 

samtliga klasser. Chip kan hyras för 100 kr. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 kr. 

Nummerlappar 
Nummerlappar kan hämtas i sekretariatet i anslutning till starten vid banan från kl. 08.00. Samma 

nummerlappar både lördag och söndag. 

Start 
Beroende på väder eller andra omständigheter kan träningstider ändras eller ställas in. Meddelande 

om detta sker via speaker.  

Upprop 15 min innan start. Tävlande som inte kommer i tid placeras där plats medges. 

Träning andra tider på banan eller i området sker med hänsyn till allmänhet och boende. Trafik- och 

allmänna ordningsregler gäller. Skyltar ska respekteras. 

Tävlingsbanan 
Banan är placerad i och runt om den sandiga badgropen i Hökåsen utanför Västerås. Underlaget 

består av sand, grus och gräs. Varvet är ca 2,8 km. Start och mål ligger vid parkeringen för Hökåsen 

Gropen. Beroende på väder eller andra omständigheter kan bansträckningen ändras. 

Tävlingssekretariat: Målvagnen vid Hökåsen Gropen, Västerås. 

Prisceremoni  
Prisutdelning sker enligt tidsschema. Cyklisterna ska vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller 

av den tävlandes förening godkänd representationsklädsel.  

Praktisk platsinformation 
Hitta hit och parkering 
Adress tävlingsområdet: Hökåsen gropen, LAT. 59.664456 LONG. 16.600941, Följ skyltningen.  
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Dusch och ombyte 
Dusch och ombyte sker vid PLATS KOMMER I PM:et 

Sjukvård  
Sjukvårdsutbildad personal kommer att finnas i tävlingsområdet. 

Servering 
Servering kommer att finnas vid start-/målområdet.  

Information på plats 
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på anslagstavla vid målvagnen. 

Kontakt 
Tävlingsledare: Jan Stavås, e-post: jan@ksabgolf.se 

Övriga frågor: Anders Håkansson, e-post: anders.r.hakansson@gmail.com 
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Karta 

 


