Inbjudan till

Huskvarna Mountain 2016
Lördag 27/8 2016
IKHP hälsar er varmt välkomna till Huskvarna Mountain 2016. Tävlingen går lördag
27/8 och eftersom våra vänner i Hallby MTB har tävling på söndagen har vi medvetet
lagt vår första start först klockan 10.00 med långväga besökare i åtanke.
Anmälan
Skall ske via swecyclingonline.se fram till tisdagen innan tävlingshelgen.
Anmälningsavgiften faktureras klubbvis i efterhand. Efteranmälan kan göras på tävlingsplatsen
fram till en timma innan start. Kontant betalning vid efteranmälan.

Avgifter
Avgifter gäller per deltävling. MAXI-klasser (Elit, Jun, H/D30) 200 kr; veteran, senior 150 kr: H/Dsport ungdom, 100 kr; nybörjare 50 kr. Vid efteranmälan uttages dubbel avgift, gäller ej ungdoms- /
nybörjarklasser.
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser utom nybörjarklasser. Engångslicens
kan lösas i ungdom- och sportklasserna för 200 kr. Chip obligatoriskt för alla klasser utom sport
och nybörjarklasser. Chip kan hyras för 100:- för ungdomsklasser och 200:- för övriga. Ej
återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-.
Västgötacupens regler och Svenska Cykelförbundets tävlingsregler del 1, 4 och 12 gäller. Allt
tävlande sker på egen risk

Priser
I MAXI-start utdelas prispengar 1:a 1000:-, 2:a 750:-, 3a 500:-.
I övriga klasser varupriser, pokaler, medaljer etc.

Tävlingsplats
IKHP:s klubbstuga, Norra Klevaliden, Huskvarna.
För vägvisning, följ skyltning i Huskvarna mot Aneby, väg 132. OBS: extra skyltning finns på väg
132 (Ådalsvägen), följ denna om du kommer med husvagn eller husbil.

Nummerlappar
Nummerlappar utdelas klubbvis från 08:00.
Ej återlämnade cykelnummerlappar debiteras med 200 kr.

Provkörning av banorna
Kan ske från 08.30 fram till första start samt kl.12.30 till 13.15 på tävlingsdagen, med undantag av
de delar som nybörjarna kör på! Håll uppsikt och provkör ansvarsfullt.

Banbeskrivning
Korta banan ( P/F 10-12, P/F 13-14 U-Sport och D/H-Sport)
Kommer att gå på vissa delar av EM-banan. En del tekniska partier finns samt en del höjdmeter på
banan.
Långa banan (resterande tävlingsklasser)
Kommer ha mer inslag av EM-banan med tekniska partier samt vara fysiskt krävande med många
klassiska Huskvarna-höjdmeter.
Nybörjarbanorna
Nybörjarna, 0-7 år, har en lättare bana med några mindre backar. 8-10 år kommer få åka på en
liten backigare och lite mer småtrixig bana. (Startplatserna i nybörjarklasserna kommer att lottas)

Resultat
Resultatlistan presenteras på: www.scf.se/vastergotland samt www.scf.se.

Distanser och starttider:
10.00 P 10-12 (2 varv) 2x 2,75 km + startloop 700 meter (prisutd 11.45)
10.02 F 10-12 (2 varv) 2x 2,75 km + startloop 700 meter (prisutd 11.45)
10.02 U-Sport (1 varv) 2,75 km + startloop 700 meter (lottade priser)
10.45 P 13-14 (3 varv) 3x 2,75 km+ startloop 700 meter (prisutd 11.45)
10.47 F 13-14 (3 varv) 3x 2,75 km+ startloop 700 meter (prisutd 11.45)
11.40 H/D Sport (3 varv) 3x 2,75 km + startloop 700 meter (lottade priser)
12.30 Nyb 0-7 1 km (medalj vid målgång)
12.50 Nyb 8-10 2,5 km (medalj vid målgång)
13.30 P 15-16 (4 varv) 4x 4,3 km + startloop 700 meter
13.32 H Sen
(4 varv)
13.34 H40 H50 (4 varv)
13.36 F 15-16, D 40, D 50 (3 varv) 3x 4,3 km + startloop 750 meter
(prisutdelning 15.15)

14.45 H Elit H Jun H30 (5 varv) 5 x 4,3 km + startloop 700 meter
14.47 D Elit D Jun D30 (4 varv) 4 x 4,3 km + startloop 700 meter.
(Prisutdelning 16.15)

Servering
På tävlingsplatsen säljer vi läsk och kaffe samt pasta med köttfärssås och asiatisk nudelwok med
kyckling. Smaskens!

Boende
Boende: Uppställning av husvagn/husbil (ej el/va) på grusplan 100m från IKHP-stugan. Till- gång
till dusch och toaletter i IKHP-stugan. Alternativ logi hittar du via www.destinationjonkoping.se

Övriga upplysningar:
Tävlingsledare: Andreas Sandin, 0707-995833, andreas.sandin@telia.com www.ikhp.se
Kommissarie: Christer Andersson
Tävlingsjury: Göran Berg, Molle Molin & chefskommissarie
För tävlingen gäller Västgötacupens regler samt SCF:s tävlingsregler del 1, 4 och 12.
Startplatserna i nybörjarklasserna kommer att lottas!
OBS: Arrangörerna förbehåller rätten att göra ändringar i programmet.
Läs PM!
Inbjudan godkänd av MTB-kommitten

Välkommen till IKHP & Huskvarnaberget!

