
 

 
 

 

 

PM Gesunda enduro 

Augusti 4, 2019 

Enduro Sweden Series Deltävling #4 2019 
samt 

 Svenska mästerskapen i Enduro 2019  
V2.0  

  

GÄLLANDE FÖR ALLA KLASSER FRÅN TÄVLING TILL MOTION OM INTE ANNAT ANGES. 

 

PLATS 

Gesundaberget, Mora 

 

TÄVLINGSSCHEMA 
Torsdag 1 augusti kl 21 – banan offentliggörs. 

Fredag 2 augusti – öppen träning.  
Lördag 3 augusti – öppen träning. 
Söndag 4 augusti – tävling. 

 

FÖRARMÖTE 
Söndag 09:00 
Ändringar av regler, bansträckning, tidsschema, detaljer för banmarkering, teknisk assistans, vätskekontroller 

etc kommer att kommuniceras på förarmötet. Missad närvaro vid förarmötet är ingen ursäkt för regelbrott. 
Besök ESS Facebook för senaste uppdateringar eller för att ställa frågor. 

 

TÄVLINGSSTRÄCKOR (Släpps 1/8 21:00) 
7 specialsträckor. Flickor och pojkar 13-14 och motion kort kör färre sträckor.  
Banan är utmärkt med pilar och skyltar som stöd. 
Specialsträcka 1 stänger kl 12.15 
Specialsträcka 4 stänger kl 14.30 

  

STARTTIDER (preliminära) 
De tävlande startar med 20 sekunders mellanrum med början kl 9:15. 

Startordning: 
9.15 Motion kort 
9.15 Ungdom 
9.25 Motion Lång 
9.55 U21 herr 
10.15 Master herr 
10.40 Master dam + Tävling dam + U21 dam 
11.00 Tävling herr 
11.30 Seedade herrar (startnummer 1-20) 
 

  

https://www.facebook.com/enduroswedenseries/?ref=bookmarks


 

 
 

  

SKYDDSUTRUSTNING 
Fullface hjälm och knäskydd krävs på tävlingsdagen. En hjälm med avtagbart käkparti är tillåten med 
käkpartiet monterat. Hjälmen ska även bäras fastspänd på huvudet på transporterna när man sitter på cykeln. 

 

TÄVLINGSREGLER  
De tävlande förväntas ha läst och förstått SCF tävlingsreglemente för Enduro samt följa reglerna under tävling 

och träning. Sen gäller ”the spirit of Enduro’’ dvs man följer stigen och genar inte. I samma anda tar både den 
som blir ikappkörd och den som kommer ikapp hänsyn till varandra genom att den som blir ikappkörd släpper 

förbi snyggt och den som kommer ikapp gör sig hörd och tar sig förbi utan onödigt hets. Vi rekommenderar 
att de tävlande tar sig tid att läser sig in i EWS Race Book and Rule Book som mycket väl kan bli grunden för 

en kommande svensk reglementes-uppdatering som ESS trycker på för att få till så snart som möjligt. 
Juryn har möjlighet att dela ut straff för förseelser som inte återfinns i reglementet men som bryter mot sunt 
miljötänk, arrangören eller osportsligt uppträdande. Protester och klagomål mot tävlingen, resultat eller 

uppförande hos andra tävlande ska presenteras till Tävlingsledaren eller Chefskommissarien senast 15 minuter 
efter resultatens publicerande både muntligen på plats och i skriftlig form per mail. 

Det är inte tillåtet att starta utanför klassens starttid. Om man bryter mot detta åläggs man 60 sekunders 

tillägg på totaltiden. Detta tidstillägg kommer även att användas vid övriga regelbrott som tex vid otillräcklig 
användning av hjälm. Allt för att få en bra och rättvis tävling.  

 
Teknisk zon finns inte i Gesunda. Detta innebär att ”stashing” (hämta slang, däck, dricka, bars o dylikt från bil 

eller annan plats) inte är tillåtet. Inköp av däck, slang, dricka osv är alltså inte tillåtet under tävlingen. Brott 

mot denna regel kan innebära diskvalifikation. Man får fylla på vatten! 

Tävlingsledare: Henrik Lingman, +46 70 372 27 47 / Chefskommissarie: Peppe Högberg +46 70 533 02 66 

  

TRÄNING 
Träningen är ej obligatorisk och sker på egen risk. Kör ej i tävlingsfart! Det finns inga arrangörer på plats ute i 
på sträckorna. Gesundaberget har öppet dagligen kl 10-16. Under fredag och lördag kan du använda liften 
obegränsat, under söndagen endast på anvisade transportsträckor. Se PM närmare tävlingsdagen. Tänk på 
att det finns andra cyklister på stigarna.  
 
Liftkort kostar 540/445 kr (det lägre för ungdomar) och gäller fredag – söndag, cykla tre dagar och betala för 
två dagar.  
 
Det är ej tillåtet att gå eller cykla tävlingssträckorna mot körriktning varken på träningen eller tävling.   

 

UTHÄMTNING AV NUMMERLAPPAR OCH CHIP 
TIDER  
Fredag 16:00 - 20:00 i den gamla bikeshopen under Värdshuset. Vi vill att man hämtar ut sina chip & 

nummerskylt på fredag kväll p g a logistiken med många chip att dela ut. Glöm inte att ta med 

din licens om du deltar i tävlingsklass.  

  

 

TIDTAGNING   
Tidtagningssystem: SPORTident AIR+ system från Neptron. 

Tidtagningschipen delas ut tillsammans med nummerlappen kontrollera själv att du får rätt chip genom att 
stämma av mot startlistan på plats.   
Varje tävlande ska ha två chip, det andra chipet är en backup utifall förlust eller skada på chip. Chippen fixeras 

på respektive handled med hjälp av de medföljande resårbanden på tävlingsdagen.  
Chipen inlämnas i sekretariatet efter målgång. De som ej fullföljer tävlingen måste ta sig till sekretariatet och 

lämna sina chip.  
För förlorat eller kraschat chip debiteras 725 kr. 

http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingsregler/
http://www.enduroworldseries.com/ews-general/rules-and-resources/


 

 
 

 

CYKEL   
Endast en cykelram, ett hjulpar, en gaffel och en dämpare får användas under tävlingen. 

Om någon av de ovan nämnda delar går sönder och måste bytas ska den tävlande rapportera till 
tävlingsledningen. Om det inte rapporteras stryks den tävlande ur resultatlistan. 

El-cyklar är inte tillåtna vare sig på tävling eller träning.  

 

LIFT  
Liftkort kostar 540/445 kr (det lägre för ungdomar) och gäller fredag – söndag, cykla tre dagar och betala för 
två dagar.  

  

KLASSER  
Tävling Herr och Dam, Master Herr (+40) och Dam (+35), U21 Herr och Dam, 15-16 Pojkar o Flickor 
13-14 Pojkar o Flickor, Motion Kort (från 10 år), Motion Lång (från 15 år). 

 

Svenska mästerskap i enduro 2019 
 
Tävlingsklasser: 
Herr junior (juniorlicens) född 2001 - 2002 

Herr elit (U23-licens, elitlicens) född 2000 och tidigare 

Dam elit (juniorlicens, U23-licens, elitlicens) född 2002 och tidigare 
Herr master (masterlicens) från 40 år född 1979 eller tidigare 

Dam master (masterlicens) från 35 år född 1984 eller tidigare 
Startavgifter: 

Herr junior – 600 SEK 

Herr elit – 700 SEK 
Dam elit – 700 SEK 

Herr master – 700 SEK 
Dam master – 700 SEK 

Tävlingslicens: 

Licensen måste medtagas och uppvisas vid uthämtande av nummerskylt och chip.  

 

STARTAVGIFTER  
300-700 kr beroende på klass avgifterna är inklusive moms. Efteranmälan i mån av plats från den 29/7 till 

förhöjd avgift med 400 kr via hemsidan eller direkt på plats med Swish. 
Startavgiften återbetalas mot läkarintyg eller kan överföras till annan startande mot en administrativ avgift på 

100 kr. 

 
Tänk på att anmäla dig till rätt klass om du vill delta i Svenska mästerskapen i Enduro! Var 

observant när du väljer klass på anmälan via ESS hemsida.  

  

RESULTAT  
Du hittar dina sträcktider och totaltid på vår site hos Neptron direkt efter målgång. 
Officiella tider och poäng kommer upp på ESS hemsida så snart dom är färdiga. 

  

PRISUTDELNING  
Söndag 16:00 (preliminärt)   
PRISPENGAR till Tävling Herr och Dam 1:a 1500 kr, 2:a 1000 kr, 3:a 500 kr. Prispengarna överföres 

elektroniskt, eventuell skatt betalas av pristagaren. Topp tre i andra klasser får varupriser. 

http://results.neptron.se/events/gesundaenduro2019/


 

 
 

  

VATTEN  
Vatten finns vid ett flertal ställen i anslutning till Gesundabergets dalstation.  

  

TOALETTER   
Toaletter finns under Gesundabergets värdshus.  

  

AFFÄRER  
Det finns en liten COOP-butik och en restaurang på Sollerön. I övrigt hänvisas till Mora centrum. 

 

  
CYKELTVÄTT  
Finns tillgängligt på Gesundaberget. 

 

MAT 
 
På Kattis kafé på Gesundaberget kan du köpa smörgås och fika. På Toppstugan serveras lunch. 
 

  

CYKELHANDLARE 
Slang och enklare reservdelar finns i cykeluthyrningen på Kattis Kafé. 
 

 

PARKERING 
Nedanför Gesundaberget finns en stor grusparkering. Det finns ett fåtal eluttag att hyra till husvagn/husbil på 
Gesundaberget. Bokas på info@gesundaberget.se. 

  

BOENDE 
Boende finns vid Gesundaberget, www.gesundaberget.se eller Sollerö Camping http://sollerocamping.se/ 

  

CYKLING för dina medföljare 
Bikeparken är öppen för alla fredag 2 augusti. Lördag och söndag är bikeparken stängd för allmänheten. Det 
finns ett fåtal turer för MTB runt Gesundaberget.  

 

Mingel med grillade hamburgare fredag kväll. 
Passa på att ladda inför tävlingen med grillad hamburgare fredag kväll 18:00-21:00 på Kattis Kafé i samband 
med utdelning av chip. Planera in en mingelkväll tillsammans med övriga deltagare. Vid regn kommer ett 
stort tält att finnas på plats. 
Johan Johannesson håller en föreläsning om hur man blir en bättre cyklist. 

 
 

FOTO och VIDEO 
Tävlingen dokumenteras med Video och Foto både på träning och tävling. I och med din anmälan till tävlingen 
har du godkänt din medverkan om du inte samtidigt skriftligen meddelat annat. Materialet kommer främst 

användas på ESS kanaler i marknadsföringssyfte och som ett minne för deltagarna. Om ni vill använda 

materialet för egen del eller i andra sammanhang tar ni kontakt med Fredrik Larsson vad det gäller video och 
Johan Gustavsson för bildmaterial. 

http://www.gesundaberget.se/
http://sollerocamping.se/


 

 
 

 FÖRSÄKRING 
Observera att all träning och tävling sker på egen risk. 
I startavgiften för alla startande ingår en begränsad olycksfallsförsäkring tecknad av Svenska Cykelförbundet 

hos Folksam. 

  

FÖRSTA HJÄLPEN  
Gesundaberget har sjukvårdare på plats dagligen. 076-8059449.  
Vid allvarligare olyckor ring 112. 

  

SJUKVÅRD 
Mora lasarett som ligger vid södra utfarten ur Mora.  

Om akut ring Räddningstjänst: 112 

  

KONTAKTER  
CF Fricyklisterna  
Tävlingsledare: Henrik Lingman +46 70 372 27 47, Anki Eriksson +46 70 559 18 96 

ENDURO SWEDEN SERIES 
Ordförande: Ingemar Gustavsson 0705 402 490, Ledamot: Kristian Jakobsson 0738 118 108 

SVENSKA CYKELFÖRBUNDET  
Chefskommissarie: Peppe Högberg +46 70 533 02 66 

PM 
Slutgiltigt PM. 

    

Godkänd av kommissariekommittén. 

Ändringar sedan förra PM med röd text. 

 

 

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/cykel
https://www.sahlgrenska.se/
http://fricyklisterna.wordpress.com/

