
                            
        

       

PM 
 

Borås MTB Challenge 2021 
 

Lördagen den 28 Augusti 
 

Anmälan: 
Skall ske via www.Swecyclingonline.se senast 26/8 2021.  
Anmälningsavgiften faktureras klubben i efterhand, alternativt kräver man betalning i förskott. 
OBS! Ingen efteranmälan.   
 
Avgifter  
Avgifter gäller per deltävling. Elit-start (Elit, U23. Jun,) 200 kr; veteran, senior, H/D Elitmotion 150 
kr: H/D-sport, H-D motion, ungdom, 100 kr; nybörjare 50 kr. Vid efteranmälan uttages dubbel 
avgift, i undomsklasserna uttages efteranmälansavgift på 150 kr, ingen efteranmälansavgift för 
nybörjarklasser. 
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser utom nybörjarklasser och 
motion. Engångslicens kan lösas i ungdom- och sportklasserna för 200 kr. Chip obligatoriskt för 
alla klasser utom sport, motion och nybörjarklasser. Chip kan hyras för 100:- för ungdomsklasser 
och 200:- för övriga. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-. 
 

Elit, U23, Junior 200 SEK 

Veteran, Senior, Herr/Dam Elitmotion 150 SEK 

Herr/Dam- Sport, Motion, Ungdom 100 SEK 

Nybörjare 50 SEK 
 

Priser 
I Elit-start utdelas prispengar 1:a 1000:-, 2:a 750:-, 3a 500:- samt även i Juniorklassen 1:a 1000:-, 
2:a 750:-, 3a 500:-.  I övriga klasser varupriser, medaljer 
 

Tävlingsplats 
Tävlingscentral, start och mål vid Borås GIF Knektås stugan. Vägvisning från väg 42 samt från 
Hybergsvägen. GEO POS: 57.778222, 13.006933   57°46'41.6"N 13°00'25.0"E  (copy/paste I sök-fältet på google maps tex) 

Adress: Knektåsvägen 37, 50649 Borås. 



                            
        

       

Lagledarmöte 
Lördagen 28/8 08:00 vid Tävlingsexpedition är det lagledarmöte med information om tävlingen 
samt de speciella restriktioner som gäller, då pandemiläget ständigt förändras. Vi ser helst att alla 
klubbar skickar en representant hit. Nummerlappar samt 2st västar/passerkort per klubb kommer 
delas ut. Dessa måste användas för att ta sig till tekniskzon & langning. OBS! ENDAST de med 
väst & passerkort kommer få tillträde till tävlingsarenan. 2 lagledare per förening i teknisk zon och 
langning(2 totalt). Vi håller avstånd mellan varandra! 

 
Nummerlappar 
Nummerlappar delas ut tävlingsdagen på lagledarmötet kl. 08:00. Efter det kan de hämtas i 
kansliet. Utlämning sker även fredagen 27/8 19:00 till 20:00 vid GIF-stugan på Knektås.  
 

Tidtagning 
Tidtagning sker med transponder utom i nybörjare, motion och sportklasser. Det är upp till åkaren 
att ha ett både fungerande och registrerad transponder. Risken finns att åkare utan fungerande 
transponder inte får något resultat.   

 
Transponderkontroll 
Funktionskontroll av transponder sker innan start; det är upp till varje cyklist att kontrollera sitt chip 
i funktionskontrollen. Finns jämte kansliet. 
 

Startordning och seedning 
Uppställning i startfållor i klassen P/F 9-10 och P/F11-12, seedning sker från föregående tävling på 
de 20 första, resterande lottas. Övriga klasser seedas enligt Cupsammanställningen.    

 
Provkörning av banorna 
Provkörning kan ske hela fredagen 27/8 fram till första 28/8. Maximalt 600st samtidigt i 
arenaområdet. Funktionär kommer finnas på plats för att hantera detta. I mån av tid kommer det 
finnas möjlighet för provcykling 12:10-12:35 tävlingsdagen, max 600 på banan samtidigt. Först till 
kvarn, uppställning i ”infållan” till arenan. Banskisser finns på swecycling.se. 



                            
        

       

Banbeskrivning 
Banan består av 3 loopar, där dammen kommer passeras 3ggr per varv. Första loopen är tekniskt 
lättåkt med stig/elljuspår sedan stig, avslutas med kuperad stig(efter varvning startar loop1 med 
pumptrack). Andra loopen startar med en uppförsbacke som följs av utförskörning i en flowtrack. 
Tillbaks mot dammen är det stig och uppförslut. 3:e loopen går på fin och ganska smal stig men 
avslutas med ett brett och långt upplopp tillbaks mot varvning/mål. Banan är 4,2 km lång. Endast 
två parti med A och B spår. För nybörjare kommer en kortare och enklare variant att köras, 1,5 km 
lång. För yngre ungdom en kortare bana på 2,4km. I stora drag, samma bana som 2020. 
 

 
4,2km bana ovan 
 

Resultat  
Resultatlistan presenteras på: www.scf.se/vastergotland samt Västgötacupens facebooksida. 
OBS! ingen cupsammanställning i klasserna P/F 9-10, P/F 11 -12, sport och motionsklasser.   
 

Publik 
Med de kommunicerande restriktionerna så kan det var 600st deltagare och publik under varje 
startande grupp. Vi önskar att ni som tittar på tävling sprider ut er i skogen. Vi vill inte ha några 
åskådare vid arena området, undantaget XL-läktaren, där funktionär finns för in/utsläpp. Tänk på 
att hålla avstånd och inte gå innanför avspärrningarna vid arena området (start och målområde). 

http://www.scf.se/vastergotland
http://www.scf.se/


                            
        

       

Distanser och starttider:   
Startande ska infinna sig i ”infållan” till arenan senast 15 minuter före starttiden.  

 

 
 



                            
        

       

Servering  
På tävlingsplatsen kan godis, dricka, smörgås, kaffe mm köpas i portionsförpackningar, betalning 
med Swish. Tänk på att hålla 2m avstånd i kön! 

  
Boende  
Uppställning av husvagn/husbil sker på asfaltsparkeringen jämte padelbanorna till vänster om 
Borås GIF Knektås stugan. Uppställning sker av förbokade husvagnar/bilar.  

 
Parkering 
Parkering av bilar kommer finnas ca 500 meter från tävlingsområdet, följ skyltar och 
parkeringsvakt.  
 

Övrigt 
Toaletter, finns i GIF stugan. Vi kommer INTE ha möjlighet att ha omklädning, dusch eller 
cykeltvätt på grund av rådande CV19 pandemi 
 

GDPR: 
Om man ej önskar att bli fotograferad i samband med tävlingen skall detta anmälas 
till sekretariatet i samband med att klubben hämtar sitt kuvert med nummerlappar. 
 

Klubbtält/Teamtält 
Prata med parkeringsansvarig vid arenaområdet, han/hon dirigerar var ni kan ställa upp tälten. 
Asfaltsparkeringen vid målet samt asfaltsraksträckan mot ”infållan” till start, först till kvarn gäller. 
 

CV19 
För publiken gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 m.m. Detsamma gäller för idrottsutövare som befinner sig utanför 
start- och målområdet. Vad kan jag göra för att minska smittspridningen?  
• Stanna hemma om du är sjuk eller känner symptom  
• Håll avstånd (ex håll cykeln i höger hand)  
• Tvätta eller sprita händerna när möjlighet finns 
• Res till evenemanget på ett sätt som minskar smittspridning 
• Följ skyltar och anvisningar  
• Gör cykelservice och inköp inför på egen hand  
• Fyll på din vattenflaska hemma 
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/ 



                            
        

       

Övriga upplysningar:  
Tävlingsledare: Tuan Pham, 0721866520 , anhtuanpham@hotmail.com 

Frågor: Petra Engström 0705519007, Jonas Peterson 0733828848, David Neess 0706059647  
https://sv-se.facebook.com/borasgifknektas/ 
  

Kommisarie: Christer Johansson (christerjo22@gmail.com  0736-353340) 

                

För tävlingen gäller Västgötacupens regler samt SCF:s tävlingsregler del 1, 4 och 12.  
  

OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.  
  

PM godkänd av kommissarie och MTB kommitten.  

 

 

 

 

 
  

Varmt Välkomna till Borås GIF Arena! 
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