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Gesunda Enduro 

 

Om tävlingen 

Nu är det dags för den sista deltävlingen i Enduro Sweden Series 2018 i 

Gesunda. Banorna är förlagda i Bikeparken och dess närhet. Det kommer att 

vara sex specialsträckor på tävlingen. Vissa transportsträckor är liftburna och 

liftkort måste köpas i Kattis Kafé på Gesundaberget. Bikeparken är stängd för 

allmänheten under tävlingen. Bansvariga är Gesundteamä som är en lokal 

snowboardklubb som även gillar cykling.  

 

 

Banbeskrivning 

Tävlingen består av sex specialsträckor som är märkta med enduro-pilar och 

snitslar. Transportsträckorna är snitslade och märkta med enduro-pilar som 

visar vägen till transportsträckorna.  

• Banorna släpps torsdag 13 september kl 20.  

• Alla sträckor är tillgängliga från fredag 14 september kl 10 när liften 

öppnar.  

 

Tävlingsregler 

SCF:s reglemente 

(https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingsregler/) för enduro 

gäller för tävlingen. 

Förtydligande vad som gäller för Gesunda enduro. 

• Allt deltagande sker på egen risk 

• Banorna är tillgängliga fredag och lördag med endast ett fåtal 

funktionärer och ska betraktas som inofficiell. 

• Deltagare förväntas studera banans sträckning i förväg, både 

specialsträckor och transportsträckor. 

https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingsregler/


• Specialsträckan går på stigen och på stigen cyklar man. Det är 

förbjudet att gena där det inte finns någon stig. 

• Cyklisten ska uppträda sportsligt och ska alltid tillåta en snabbare 

cyklist passera utan att hindra denne.  

• På tävlingsdagen gäller följande: om en cyklist av någon anledning 

lämnar tävlingsbanan ska hen återvända till tävlingsbanan på samma 

plats som hen lämnade denna.  

 

Säkerhetsregler 

• Tävlande som upptäcker en annan misstänkt skadad tävlande SKA 

stanna och hjälpa den skadade. Nästkommande cyklist SKA ringa 112 

alternativt sjukvårdare, se telnr nedan. Den tredje cyklisten SKA stanna 

och stoppa cyklister som kommer uppifrån.  

• Den som stannar på en sträcka för att hjälpa en annan tävlande t ex vid 

krasch får starta om sträckan. Informera funktionär vid start samt 

sekretariat vid målgång för att få korrekt tid. Detta är den tävlandes 

eget ansvar.  

 

Utrustning, assistans och teknisk zon 

• Teknisk zon finns på grusplanen vid sittliftens dalstation, se markering 

på marken. Här kan ta extern hjälp om du behöver. 

• Endast en cykel, dämpare, gaffel och hjulpar får användas under 

tävlingen. Man får ta emot verktyg och övriga reservdelar samt extern 

assistans av andra medtävlare. Extern assistans av annan person är ej 

tillåten förutom i teknisk zon.  

• Det är obligatoriskt med knäskydd och fullfacehjälm på huvudet under 

ALL cykling, även transportsträckorna. Ryggskydd och armbågsskydd 

rekommenderas. 

 

Nummerskyltar och chip 

Nummerskyltar och chip delas ut på lördag kväll i samband med en buffé i 

Värdshuset på Gesundaberget från kl 18. Vedugns-bakad pizzabuffé för 119 

SEK. Salladsbord finns också.  

 

Liftens öppettider 

Liften på Gesundaberget är öppen fredag – söndag kl 10-16 under 

tävlingshelgen. Erbjudande: Fredag - söndag kostar 540 kr. 

Lördag - söndag kostar 295 kr. Om du väljer att bara åka lift på söndag så är 

den gratis. 



Övriga Bikeparken är stängd 14-16 sep p g a tävlingen. Endast åkning i 

tävlingsspåren är tillåten. 

 

Starttider söndag 16 september 

Motion kl 9.00 

Ungdom kl 10.00 

U21 kl 10.20 

Master kl 10.30 

Tävling dam kl 11.15 

Tävling herr kl 11.45 

Seedade herrar 

 

Förtäring 

På fredagen - söndagen är Toppstugan öppen. Där kan du köpa mat och 

samtidigt njuta av den fantastiska utsikten över Siljan. På söndagen kan du 

även köpa hamburgare utanför Kattis Kafé. 

Det finns smörgåsar och fika att köpa i Kattis Kafé fredag – söndag.  

Vedugnsbakad pizzabuffé för 119 SEK i Värdshuset lördag från kl 18. 

Salladsbord finns också.  

 

Parkering 

Det finns en stor parkeringsplats nedanför Skilodge. Det finns också tillgång 

till ett fåtal eluttag för husbil/husvagn. De bokas via Kattis Kafé. 

Katarina.lavin@gesundaberget.se  

 

Cykeltvätt 

Det finns cykeltvätt bredvid liften. 

 

Toaletter och dusch 

På baksidan av Värdshuset finns toaletter och dusch. På Skilodge finns 

tillgång till dusch om det blir trångt på Värdshuset. 

 

Efteranmälan 

Efteranmälan kan ske via mtb.racezoo.com fram till torsdag 13 september. 

Därefter i mån av plats i sekretariatet på lördag kväll. 

mailto:Katarina.lavin@gesundaberget.se

