
 

PM Bergslagsloppet 2018 
                      Söndagen den 9 september 

Tävlingscentrum (TC):  

Ånnaboda Skidstadion Garphyttan. 

Vägvisning: 

Från motorväg E 20, ta avfart 112 Garphyttan/Ånnaboda, åk mot Garphyttan/Ånnaboda, vid 
trevägskorsning sväng höger (skyltat mot Ånnaboda) åk 4 km och sedan är du framme. 

Bilparkering:  

Finns vid tävlingscentrum. Följ skyltning och funktionärers instruktioner. 

Omklädning och dusch:  

Finns vid tävlingscentrum. 

Träning på banan: 

Är tillåten fram till 30 minuter före start. 

Start: 

Klockan 11,00 för samtliga tävlingsklasser. Motionsklasserna några minuter senare på Skidstadion 
Ånnaboda. Åkarna ska infinna sig i sina respektive startfållor minst 15 minuter före start. 

Cykeltvätt:  

Finns vid tävlingscentrum. 

Nummerlappar/skyltar:  

Hämtas ut i sekretariatet som finns i SM-stugan Ånnaboda lördagen den 8/9 från kl. 15.00 till kl. 
18.00 och på tävlingsdagen söndagen den 9 september från kl. 08.00 till 10.00. Vikning och/eller 
förändring av nummerskylt och/eller nummerlapp kommer att bestraffas. Inga 
nummerskyltar/nummerlappar kommer att lämnas ut om inte anmälningsavgiften är betald. 

Anmälan:  

Sker via Bergslagsloppets hemsida: bergslagsloppet.se 



Sista anmälningsdag till ordinarie anmälningsavgift är måndagen den 3 september. Anmälan är 
komplett först när anmälningsavgiften är betald. 

Efteranmälan:  

I samtliga klasser kan efteranmälan göras i Tävlingscentrum till en förhöjd avgift med 200 kronor 
lördagen den 9 september kl. 15.00 – 18.00 eller söndagen den 9 september kl. 08.00 – 10.00  

Tidtagning och chip:  

Neptrons system med chip. 

Bryter: 

Åkare som inte fullföljer tävlingen och bryter måste anmäla detta vid målet. 

Startfållor:   

Fålla 1: Herr och Dam tävling. Fålla 2: Tävling P/F 15 -16 , P/F 13 -14 och P/F 10 – 12.      

Fålla 3: Motionsklasser som startar några minuter efter tävlingsklasserna. Vill du köra lite snabbare så 
ställer du dig så långt fram du kan i fållan. Vill du köra lite lugnare kan du med fördel ställa dig lite 
längre bak i fållan. 

Sjukvård: 

Finns på tävlingscentrum samt på depåerna. Vid behov av sjukvård utefter banan, kontakta närmaste 
funktionär. 

Tekniska Zoner: 

3 tekniska zoner, en vid varvningen i Ånnaboda efter ca 22 km och nästa i Klockhammar efter ca 45 
km och den tredje efter ca 60 km. Medhjälpare i teknisk zon skall bära klubbtröja. 

Depåer:  

Det finns depåer efter ca 14 km i Suttarboda efter ca 22 km i Ånnaboda, efter ca 34 km i 
Klockhammar, efter ca 46 km i Klockhammar och efter ca 63 km vid Flimmerbacken.  

Langning:   

Det är fri langning utefter banan, dock inte i depåerna. Langning skall ske från höger sida. 

Tävlingsregler och förhållningssätt:  

Svenska Cykelförbundets tävlingsregler, TR 1, TR 4, och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. All 
nedskräpning i naturen är förbjuden. Lämna skräp i depåerna. All tävling och träning sker på egen 
risk. Repet dras klockan 14.30 i Klockhammar för långa banan (69 km). 

Penningpriser: 

Utdelas till de tre (3) första i respektive klass H/D tävling 1:an 5.000 kronor, 2:an 3.000 kronor 3:an 
1.000 kronor. Penningpriserna delas ut under förutsättning att det är minst 5 anmälda i respektive 
tävlingsklass. 



 

Dopingkontroll: 

Cyklist som efter målgång blir informerad att han/hon skall infinna sig till kontroll är skyldig att följa 
de förhållningsregler som kontrollanten meddelar. 

Mat efter målgång: 

Serveras till samtliga deltagare efter målgång, (visa upp nummerlappen). 

Servering: 

Försäljning av fika och förtäring kommer att finnas vid tävlingscentrum i Ånnaboda. 

Tävlingskommissarie: 

Chefskommissarie: Bo Mann mobil: 076-0396560 

Speaker: 

John Lindskog. 

Upplysningar: 

E-post: info@bergslagsloppet.se 

Tävlingsledare: Lars Pettersson, lasse907@telia.com, mobil: 070-2438346 

Sekretariat: Anders Johansson, mobil: 073-8232860 

 

Notera att du i och med anmälan har godkänt att ditt namn, resultat och eventuella bilder får 
publiceras på vår hemsida bergslagsloppet.se och i våra sociala medier. Har du några synpunkter och 
frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter – kontakta gärna Mattias Gruvaeus på mobil 0706-
328719 eller mejla till info@bergslagsloppet.se. 

 

ALMBY IK hälsar Er välkomna till 2018-års Bergslagslopp 

 

 

PM:et godkänt av chefskommissarie Bo Mann 

 


