
                       
 

Inbjudan till Gesunda Giant Enduro, 26-27 augusti 2016 

 
 
 

Arrangörer  
CF Fricyklisterna, Gesundteamä och Enduro Sweden Series. 
http://fricyklisterna.wordpress.com  
http://enduroswedenseries.se  
Tävlingsledare: Anki Eriksson  070-55 91 896 
Banchef & kontaktperson: Henrik Lingman 070-37 22 747 
 

Plats  
Gesundaberget, Mora. www.gesundaberget.se   
Mat kommer att finnas till försäljning. 
Cykeltvätt finns. 
 

Program 
Torsdag 10.00 – 16.00 Öppen träning 
Fredag  10.00 – 16.00 Öppen träning 
Lördag  09.30 Tävlingsgenomgång. 
 10.00 Tävlingen genomförs 
 
Prisutdelning dagens tävling så fort som möjligt efter tävlingens slut. 
Prisutdelning totalen vid avslutningsmiddagen. 
 
 

Klasser och kostnad  
Herr elit, dam elit – 500 kr (elitlicens, U23licens eller juniorlicens) 
Herr sport, dam sport – 500 kr (masterlicens, juniorlicens, baslicens eller engångslicens) 
Herr/dam motion – 500 kr (ingen licens krävs) 
Ungdom – 300 kr (ungdomslicens eller engångslicens) 
 
Återbetalning sker endast mot uppvisande av läkarintyg. 
 
Guide till licenser finns här: www.enduroswedenseries.se 
 
Sista anmälningsdag 22 aug.  
 

Deltagarantal 
Ett tak finns på 250 deltagare, reservlista kommer att uppföras vid behov. 
 

 
  

http://fricyklisterna.wordpress.com/
http://enduroswedenseries.se/
http://www.gesundaberget.se/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enduroswedenseries.se%2F&h=jAQGIo4Bc&enc=AZPEXKLJyi6zzBdpGCTWGAtpRBNyOFf5EHR61V-QTTEWtmJhprLTpQWar9-zzyIl0g8&s=1


                       
 

Registrering  
Registrering sker "flygande" i sekretariatet (Kattis café) under fredagens träning. Alla skall 
vara registrerade innan kl 16.00 fredag 26 aug. Vid registreringen får du din nummerlapp 
som också är ditt startbevis.  
 

Tävlingsbeskrivning  
Tävlingsbanan kommer att bestå av sex specialsträckor med tidtagning. Mellan dessa är det 
transportsträckor utan tidtagning, vissa måste trampas och vissa kan man använda lift. 
Cyklisterna med kortast sammanlagd tid på specialsträckorna vinner.  
 
Tvådagars-liftkort kostar 445/540 kr. (fredag – lördag) 
Tredagars-liftkort kostar 635/770 kr. (torsdag – lördag) 
(Det lägre priset gäller ungdom 7-16 år) 

Gratis lift på söndag ingår i liftkortet!  
 

Tidtagning 
Tidtagning kommer att ske med chip monterat på höger sida av styret med flygande start & 
målgång. Det är viktigt att inte röra sig så nära start- och målantennerna då det kan leda till 
felaktiga stämplingar. Rulla därför inte fram till startfållan förrän det är din tur och rulla bort 
från målfållan direkt efter din målgång.  
 

Teknisk zon 
Teknisk assistans från icke-tävlande är endast tillåten inom markerat område för teknisk zon 
i anslutning till liften dalstation. Tävlande uppmuntras att hjälpa varandra utmed 
bansträckningen. Endast en ram, en fram- och en bakdämpare samt ett par hjul får 
användas av den tävlande.  
 

Markering av banan 
Orange enduropilar och plastband kommer att användas för att markera banan. Karta över 
special- och transportsträckor kommer att sitta uppsatt i anslutning till liften dalstation samt 
delges vid registreringen i Kattis café. Det är inte tillåtet att ta alternativa transportsträckor 
eller att lämna den uppenbara stigen. Fusk leder till omedelbar diskvalificering. Tävlingens 
funktionärer har till deluppgift att spana efter fusk för att bidra till en tävling på lika villkor 
för alla. Specialsträckorna kommer att märkas upp och tillkännages den XX aug.  
 

Skydd 
Fullfacehjälm och knäskydd är obligatoriska på alla specialsträckor. På transportsträckorna 
får annan godkänd cykelhjälm bäras. I övrigt rekommenderas armbågsskydd, ryggplatta och 
handskar. 
 
Tävlande rekommenderas att bära med sig mobiltelefon för att lätt kunna nå sjukvård alt 
tävlingsledning vid behov. 
 

Regler 
SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 4, TR 12 och TR 17 tillämpas. 
Deltagande sker på egen risk. 
Obligatoriskt med nummerskylt på cykeln under lördagens tävling. 
 

  



                       
 

Avslutningsfest 
En avslutningsfest kommer att hållas i Toppstugan, Gesundaberget, på lördag kväll. En 
läcker grillbuffé kommer att serveras till en kostnad av 175 kr. Gratis lift upp till Toppstugan 
på kvällen. Prisutdelning för totala Enduro Sweden Series kommer att hållas på kvällen och 
även utlottningspriser.  
 
  

Boende i anslutning till tävlingen  
www.gesundaberget.se alt http://www.visitdalarna.se/sv/siljan/ 
 

PM 
PM med mer info kommer närmare tävlingsdatum. 
 

Övrigt 
Skräp du tar med dig ut i skogen, tar du även med tillbaka. Det är inte tillåtet att lämna kvar 
slangar, förbrukade energigel-förpackningar osv. 
 
 

http://www.gesundaberget.se/
http://www.visitdalarna.se/sv/siljan/

