
 
 
 
 
 

 
 

PM Gesunda Downhill 
 

 

 

Tävlingsansvarig Anki Eriksson 070-559 18 96 

Övrig kontaktperson Henrik Lingman 070-372 27 47 

 

Klasser P/F motion 10-12, P/F motion 13-16, H/D motion 17- 

Tävlingsklasser P/F 13-14, P/F 15-16, H/D junior, H/D senior och 

H/D veteran 

 

Anmälan Anmälan till ordinarie pris är stängd. Efteranmälan fram 

till kl 12 lördag 2 september med ett tillägg på 200 SEK. 

Efteranmälan betalas kontant med SEK på plats i 

Gesunda eller swish. 

 

Anmälningsavgift Motion, ungdom 500 SEK  

efteranmälan Övriga klasser  700 SEK 

 

Licens I alla tävlingsklasser krävs giltig licens (gäller ej 

motionsklasser). Det går bra att anmäla sig utan licens 

för att sen köpa engångslicens (200 SEK) på plats. Finns 

att köpa i sekretariatet och kräver medlemskap i 

ansluten förening till SCF. Betalas kontant i SEK eller 

swish. 

 

Liftkort Löses på plats i Kattis café. Bikeparken har öppet 

fredag – söndag. Köp liftkort för fredag – lördag och du 

får söndagen gratis.  

 http://gesundaberget.se/oppettiderpriser.html 

 

http://gesundaberget.se/oppettiderpriser.html


Program Bikeparken är öppen fredag – söndag kl 10 – 16. 

 

Fredag 10.00 – 16.00 öppen träning i banan 

 

Lördag 10.00 – 16.00 öppen träning i banan 

             14.00 – 16.00 Två obligatoriska träningsåk loggas 

 

Söndag 9.00 - 10.30 Öppen träning i banan 

              10.30 Kvalåk för tävlingsklasserna 

              13.30 Finalåk för alla klasser 

 

All träning i banan från lördag kräver startnummer på cykel (Gäller alla 

klasser) 

 

Alla deltagare måste logga två obligatoriska åk på lördag kl 14.00 – 16.00. 

Gäller ej motionsklasserna. 
 

Prisceremoni Sker så fort som möjligt efter det att resultatet är 

fastställt. I direkt anslutning till målet. Cyklisterna skall 

vara iförda tävlingsklädsel vid ceremonin. 

 

Regler SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 tillämpas. 

Deltagande sker på egen risk. Ang skydd: godkänd 

fullface-hjälm med skärm, rygg- knä- och 

armbågsskydd, långärmad tröja, shorts eller byxor i 

rivsäkert material, heltäckande handskar. Hjälmkamera 

är tillåtet under träning, inte under final. 

 

Tävlingssekretariat Fredag 16.00 – 18.00 Kattis café 

Lördag 09.00 – 12.00 Kattis café 

 

Resultat Publiceras i målområdet samt på vår hemsida 

http://fricyklisterna.wordpress.com 

 

Mat  Finns att köpa på plats. 

 

Information Information kommer fortlöpande att läggas ut på vår 

hemsida http://fricyklisterna.wordpress.com och på facebook. 

http://fricyklisterna.wordpress.com/
http://fricyklisterna.wordpress.com/

