
	  

Inbjudan	  ”Bont	  Dalarna	  Inline	  Challenge”	  
Falun,	  31	  maj–1	  juni	  2014	  

	  

Välkomna	  till	  Dalarna	  Inlines	  Challenge	  som	  innehåller	  både	  sprint	  och	  distanslopp	  på	  
inlines.	  Bont	  Dalarna	  Inline	  Challenge	  är	  en	  del	  av	  Scandinavian	  Outdoor	  Games	  i	  Falun.	  Ett	  
event	  som	  mellan	  30	  maj-‐1	  juni	  samlar	  tävlingar	  och	  aktiviteter	  inom	  inlines,	  trailrunning,	  
mountainbike,	  klättring,	  rullskidor,	  multisport,	  kajak	  och	  mycket	  annat.	  Läs	  mer	  på	  
www.outdoorgames.se	  

Bont	  Dalarna	  Inline	  Challenge	  är	  den	  första	  av	  fyra	  deltävlingar	  i	  ”Bont	  Sweden	  Inline	  
Challenge”	  inlinecup	  2014.	  Om	  denna	  inlinecup	  kan	  man	  inom	  kort	  läsa	  mer	  om	  på	  
skridskoförbundets	  hemsida	  eller	  på	  Facebooksidan	  ”Bont	  Sweden	  Inline	  Challenge”	  

Start	  

Lördagen	  den	  31:a	  Maj	  kl.	  09.00	  hålls	  sprinttävlingar	  på	  Lugnet.	  400	  m	  för	  ungdom,	  juniorer	  
och	  seniorer.	  För	  barn	  upp	  till	  10	  år	  körs	  ett	  sprintlopp	  om	  ca	  300	  m.	  

Söndagen	  den	  1:a	  Juni	  kl.09.30	  startar	  långloppet	  vid	  sjön	  Varpan	  i	  Falun	  längs	  gamla	  
Grycksbovägen.	  Sträckor:	  Motionsklass	  på	  8	  km	  och	  tävlingsklasser	  på	  24	  km	  (junior)	  samt	  40	  
km	  (senior).	  

Anmälan	  

Se	  mer	  information	  på	  www.dalarnainlines.se.	  Anmälan	  kan	  också	  göras	  via	  e-‐post	  till	  
info@activeskaters.se.	  Senast	  tisdag	  27	  Maj.	  Uppge	  följande:	  

För	  och	  efternamn.	  

Personnr.	  

Klass	  

klubb/stad.	  

Vilka	  eller	  vilket	  lopp	  du	  avser	  åka.	  

Adress.	  



Telefonnr.	  

Mejladress.	  

Efteranmälan	  till	  distansloppet	  på	  söndag	  kan	  göras	  på	  söndag	  morgon	  mellan	  08.00-‐09.00	  
vid	  startplatsen.	  Ingen	  efteranmälan	  till	  sprintloppen	  då	  dessa	  måste	  lottas	  och	  vara	  klara	  i	  
god	  tid	  innan	  start.	  

Anmälningsavgift	  betalas	  in	  till	  Dala	  Active	  Skaters	  BG	  5831-‐6761.	  

Senior	  klass,	  300	  kr	  för	  båda	  loppen	  eller	  200	  kr	  för	  deltagande	  i	  ett	  lopp.	  

Juniorer	  16-‐19	  år,	  150	  kr	  för	  båda	  loppen	  eller	  100	  kr	  för	  deltagande	  i	  ett	  lopp.	  

Ungdomar	  11-‐15	  år	  100	  kr	  för	  deltagande	  i	  sprintloppet.	  

Barnloppet	  upp	  till	  10	  år	  är	  gratis.	  

Efteranmälan	  till	  söndagens	  lopp	  350	  kr.	  

Klasser	  

1. Barn	  upp	  till	  10	  år	  (enbart	  till	  lördagens	  sprintlopp)	  
2. Ungdom	  11-‐15	  år	  (enbart	  till	  lördagens	  sprintlopp)	  
3. Junior	  16-‐19	  år	  
4. Senior	  20	  år	  och	  uppåt	  
5. Motionsklass	  (enbart	  till	  söndagens	  motionslopp)	  

Distansloppet	  genomförs	  med	  gemensam	  start	  för	  samtliga	  klasser	  (junior,	  senior,	  och	  
motion).	  

Sprintloppen	  inleds	  med	  kvalheat	  som	  lottas	  inom	  respektive	  klass.	  Eftersom	  vi	  har	  ett	  
begränsat	  tidsfönster	  om	  ca	  45	  minuter	  för	  sprintloppen	  så	  kommer	  antalet	  deltagare	  att	  
avgöra	  hur	  vi	  i	  slutändan	  väljer	  att	  köra	  såväl	  kvalheaten	  som	  finalheaten.	  Om	  det	  blir	  många	  
deltagare	  så	  kan	  allt	  avgöras	  på	  tid	  i	  det	  enda	  heat	  man	  hinner	  åka.	  Om	  vi	  kan	  få	  till	  en	  
planering	  som	  gör	  att	  man	  hinner	  åka	  minst	  två	  heat	  var	  så	  är	  ambitionen	  att	  alla	  skall	  få	  åka	  
ett	  kvalheat	  och	  sedan	  kvalificera	  sig	  för	  antingen	  A-‐,	  B-‐	  och	  C-‐finaler	  etc	  oavsett	  
klasstillhörighet.	  Detta	  i	  syfte	  att	  möjliggöra	  att	  man	  i	  finalomgångarna	  skall	  få	  så	  jämna	  heat	  
som	  möjligt.	  	  

Separata	  resultatlistor	  kommer	  att	  upprättas	  för	  juniorer,	  damer	  och	  herrar	  samt	  
åldersklasser	  för	  veteraner.	  	  

Ungdomar	  och	  juniorer	  som	  önskar	  delta	  i	  en	  högre	  åldersklass	  är	  välkomna	  att	  göra	  detta	  
efter	  kontakt	  med	  arrangören.	  Minst	  16	  år	  gäller	  för	  deltagande	  i	  distansloppet.	  

	  



TIDSPROGRAM	  

Lördag	  31	  maj	  

LUGNET	  ARENA	  

Följ	  skyltning	  som	  finns	  vid	  alla	  infarter	  runt	  Falun.	  

PARKERING	  

På	  Lugnet	  Arena,	  följ	  skyltar	  och	  P-‐vakternas	  anvisningar.	  

TÄVLINGSKANSLI,	  OMKLÄDNING	  OCH	  TOALETTER	  

Finns	  på	  Lugnet	  Arena.	  Följ	  skyltar	  och	  anvisningar.	  

Kl	  07.30-‐08.30	  har	  kansliet	  öppet	  för	  utlämning	  av	  startkuvert.	  

Kl	  09.00	  start	  sprint	  400	  m.	  Loppen	  kommer	  att	  köras	  i	  heatform	  med	  ca	  4-‐7	  tävlande	  i	  varje	  
heat,	  följt	  av	  en	  finalomgång	  där	  tiden	  från	  kvalet	  avgör	  indelning	  i	  A-‐B,	  C-‐final	  etc.	  
Tävlingsbanan	  är	  tillgänglig	  under	  begränsad	  tid.	  	  

BANAN	  400	  m.	  

Start	  på	  vägen	  vid	  den	  ”röda	  informationsbyggnaden”	  nedanför	  Lugnets	  ishall.	  Målgång	  strax	  
innan	  rondellen	  mellan	  riksskidsstadion	  och	  utebadet.	  

Starten	  har	  ett	  svagt	  motlut	  och	  vid	  ca	  hälften	  av	  sträckan	  kommer	  en	  liten	  kort	  högersväng.	  
Efter	  den	  lilla	  högersvängen	  återstår	  ett	  rakt	  upplopp	  till	  mål.	  Vägens	  bredd	  är	  8	  meter.	  

BANA	  300	  m.	  	  

Ett	  sprintlopp	  om	  ca	  300	  m	  avses	  hållas	  för	  barn	  upp	  till	  10	  år.	  

Start	  och	  mål	  preliminärt	  på	  cykelvägen	  vid	  ishallsparkeringen.	  

SÖNDAG	  1	  JUNI	  

PARKERING:	  Vid	  start	  och	  mål	  vid	  Bergsgårdens	  bygdegård,	  se	  länk	  till	  karta.	  
https://maps.google.se/maps?q=60.6629,15.5589&ll=60.6629,15.5589&num=1&vpsrc=0&ie
=UTF8&t=m&z=15&iwloc=A	  

TÄVLINGSKANSLI	  

Kl	  08.00	  öppnar	  kansliet	  vid	  Bergsgårdens	  bygdegård	  för	  utlämning	  av	  startkuvert	  och	  
efteranmälningar.	  

Kl	  09.00	  stänger	  kansliet.	  

Kl	  09.30	  Start	  distanslopp.	  	  



BANAN	  8	  km,	  24	  km	  respektive	  40	  km.	  	  

Varvbana	  8	  km	  (4	  km	  vänd	  4	  km).	  

Motionsklass	  åker	  1	  varv	  (8	  km)	  

Juniorklass	  åker	  3	  varv	  (24	  km)	  

Seniorklass	  åker	  5	  varv	  (40	  km)	  

Tävlingsbanan	  är	  en	  glest	  trafikerad	  väg	  med	  start	  vid	  korsningen	  Rättviksvägen	  (69)	  Gamla	  
Grycksbovägen.	  Vändning	  efter	  4	  km	  strax	  innan	  Stennäset.	  Lätt	  kuperad	  landsväg	  som	  följer	  
sjön	  Varpans	  strandkant.	  Bra	  ”landsvägsasfalt”	  och	  en	  relativt	  lång	  slakmota	  vid	  varvning	  och	  
målgång.	  Vägen	  är	  ej	  avstängd	  för	  övrig	  trafik.	  Vanliga	  trafikregler	  skall	  följas	  av	  tävlande.	  	  

Se	  länk	  till	  bansträckning	  här:	   
http://kartor.eniro.se/m/nBVjp	  

NUMMERLAPPAR	  

Hämtas	  ut	  när	  tävlingskansliet	  har	  öppet.	  Fäst	  nummerlapparna	  på	  höger	  ben.	  Vänligen	  kom	  
i	  god	  tid	  så	  att	  tidtagarna	  hinner	  uppdatera	  startfältet	  sista	  halvtimmen	  innan	  start.	  

TIDTAGNING	  

Beroende	  på	  antal	  deltagare	  så	  kommer	  antingen	  manuell	  eller	  chiptidtagning	  att	  användas	  i	  
sprinttävlingar.	  För	  söndagens	  distanslopp	  så	  kommer	  enbart	  manuell	  tidtagning	  att	  brukas.	  

RESULTATRAPPORTERING	  

Hemsidan	  www.dalarnainline.se	  kommer	  att	  uppdateras	  med	  tider	  och	  resultat	  snarast	  
möjligt	  efter	  loppens	  slut.	  

PRISER	  

Sponsorn	  BONT	  se	  www.skateshopen.se	  kommer	  att	  lotta	  ut	  ett	  antal	  fina	  priser	  med	  
inlinesanknytning	  med	  tonvikt	  på	  ungdomsklasserna.	  En	  kvalitetssko	  i	  form	  av	  en	  ”Bont	  Jet	  
sko”	  om	  värde	  1900	  SEK	  kommer	  också	  att	  lottas	  ut	  där	  alla	  klasser	  är	  med	  i	  utlottningen!	  

KONTAKTPERSONER	  

Inför	  tävlingen	  från	  Dala	  Active	  Skaters:	  

Joakim	  Norin	  på	  kontaktuppgifter	  jocke.norin@activeskaters.se	  telefon	  070-‐2734056	  

Sven	  Olsson	  på	  kontaktuppgifter	  sven.olsson@activeskaters.se	  telefon	  070-‐5782035	  

	  



LICENSER	  och	  FÖRSÄKRING	  

För	  att	  delta	  i	  tävlingsklass	  krävs	  giltig	  licens	  från	  Svenska	  Skridskoförbundet.	  

ÖVRIGT	  

Respektera	  allmänna	  trafikregler,	  övrig	  trafik	  kan	  förekomma.	  Tävling	  sker	  på	  egen	  risk.	  Alla	  
måste	  bära	  hjälm.	  Handleds,	  armbågs	  och	  knäskydd	  rekommenderas.	  Stavar	  är	  ej	  tillåtna.	  	  

	  

	  


