
  

 

 

 

Inbjudan till MTB-SM Marathon den 13 september 2015 

Almby IK inbjuder till MTB-SM i Marathon, som går i Kilsbergen med start och mål i Ånnaboda. Den 

startar med en slinga på 20 km söderut för att efter varvning i Ånnaboda fortsätta norrut och 

vända innan man åter igen kommer till målet på Skidstadion i Ånnaboda. 

Marathon-SM 

Svenska Mästerskapen arrangeras i klasserna: herrelit, damer från 17 år, herrjunior, H 30, H 40, H 

50 samt D 30, D 40 och D 50. För att få delta i respektive klass måste man senast vid ordinarie 

anmälningstids utgång, fredagen den 4 september, inneha årslicens i svensk förening för den klass 

man avser att tävla i. För utländsk medborgare tävlande med svensk licens, gäller SCF:s 

mästerskapsregler TR 17.1.003 

Kraven för SM status är att det är minst tre (3) startande från två (2) olika föreningar i klassen. 

 

Klasser    Avgift 

H Elit    600: - 

Damer från 17 år   600: - 

H junior    600: - 

H 30    600: - 

H 40    600: - 

H 50    600: - 

D 30    600: - 

D 40    600: - 

D 50    600: - 

 



Anmälan: 

Görs via tävlingskalendern (IndTA). Sista ordinarie anmälningsdag är fredagen den 4 september. 

Anmälan & anmälningsavgiften skall vara Almby IK tillhanda senast måndagen den 7 september. 

Anmälan är komplett först när anmälningsavgiften är betald. 

Betalning: 

Anmälningsavgiften sätts samtidigt in på pg: 86 55 59-9. Ange Namn, förening & klass. 

Efteranmälan: 

Kan göras fram till kl. 15,00 fredagen den 11/9 med ett tillägg av 500: - kronor på ordinarie avgift 

(600: - + 500: - = 1100: -) 

Nummerlappar: 

Kan avhämtas i sekretariatet lördagen den 12/9 från kl. 15,00 till kl. 18,00 och på tävlingsdagen 

från kl. 08,00 till 10,00. Vikning och/eller förändring av nummerskylt och/eller nummerlapp 

kommer att bestraffas. 

Tidtagning och chip: 

Tidtagning sker elektroniskt med SCF:s system. Det innebär att alla cyklister använder eget chip. 

För de licensierade cyklister som inte har eget chip finns möjlighet att hyra ett chip. Kostnaden är 

200:- kronor. För ej återlämnade hyrchip debiteras 1000: - kronor. Meddela per mail till: 

lasse907@telia.com  i samband med anmälan om ni önskar hyra chip. Åkare som inte har chip 

monterat på cykeln kommer att nekas start. 

Start:  

Klockan 11,00. Masterstart tillämpas. 

Tävlingsregler: 

SCF:s Tävlingsregler TR 1, TR 4, TR 12 och TR 17 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker 

på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Anmälda cyklister redovisas på internet med 

namn och förening. 

Träning: 

Får ske på banan fram till 30 minuter innan start. 

Banan: 

Är en bana bestående av två loopar med en total längd av ca 70 km. 
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Teknisk zon: 

Det finns 3 tekniska zoner en är vid varvningen i Ånnaboda efter ca 24 km och nästa i Klockhammar 

efter ca 36 km och den tredje i Klockhammar efter ca 61 km. 

Depåer: 

Det finns depåer efter ca 24 km i Ånnaboda, efter ca 36 km i Klockhammar, efter ca 61 km i 

Klockhammar och efter ca 68 km vid Flimmerbacken. 

Langning: 

Det är fri langning efter banan, men är inte tillåten i depåerna. Langning ska ske från höger sida. 

Prisceremoni: 

Medaljer och mästerskapströjor utdelas i H/D elit, i övriga klasser utdelas medaljer. 

Prisutdelningen sker vid tävlingsområdet. 

Presskonferens: 

Äger rum omedelbart efter prisceremonin i klasserna H/D Elit. 

Dopingkontroll: 

Cyklist som efter målgång blir informerad att han/hon skall infinna sig till kontroll är skyldig att 

följa de förhållningsregler som kontrollanten meddelar. 

Logi och Boende: 

Vi rekommenderar varmt följande boende i samband med Marathon-SM/Bergslagsloppet. 

Ånnaboda Storstenshöjden, ligger i direkt anslutning till tävlingscentrum med mysiga stugor och 

bekväma hotellrum. 

Gustavsvik camping och Stugby, ligger i Örebro och har ett av nordens största och häftigaste 

äventyrsbad – Lost City. Gustavsvik erbjuder en femstjärnig camping & stugby. 

Båda anläggningarna erbjuder förmånliga boendepaket i samband med Marathon-

SM/Bergslagsloppet. Läs mer på www.bergslagsloppet.se/omloppet/boende 

 

Information: 

Tävlingsledare: Lars Pettersson mobil: 070-243 83 46  mail: lasse907@telia.com 

Chefskommissarie: Christer Andersson mobil: 072-713 33 68 mail: christer.andersson57@telia.com 
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Hitta hit: 

Ånnaboda Skidstadion ligger cirka 20 km väster om Örebro. Strax NV om Garphyttan. Från 

motorväg E 20, ta avfart 112 Garphyttan/Ånnaboda, kör mot Garphyttan/Ånnaboda, vid 

trevägskorsning sväng höger (skyltat mot Ånnaboda) kör 4 km och sedan är du framme. 

Inbjudan godkänd av chefskommissarie Christer Andersson 

 

Almby IK önskar Er välkomna till 2015-års Marathon-SM 

 

 

 

 

 

 


