
Torsby MTB Race arrangeras av föreningarna Torsby IF och SK Bore Torsby 

Torsby MTB Race 
Ett nytt MTB-lopp 
Söndag 28 augusti 2022 

En rolig och spännande bana 
Torsby (skidtunnel och) Sportcenter är ett område med terrängbanor och idrottsanläggningar som 
lämpar sig utmärkt för cykling. Här i den kuperade terrängen kring Valberget har man skapat flera 
roliga och utmanande cykelbanor. Det är här som Torsby MBT Race körs. Välkommen till den andra 
upplagan av ett spännande motionslopp. 

Alla kan vara med 
Torsby MTB Race körs på förberedda leder 
bestående av bark, spån och stig. Banan 
lämpar sig för alla, men är samtidigt till-
räckligt tuff för att vara rolig och utmanan-
de för den mer erfarne MTB-cyklaren som 
söker utmaningar. Vissa delar är kuperade 
och där blir det tyngre och mer krävande 
cykling. Banan mäter 10 km och Torsby 
MTB Race körs två varv på ”Hökåsrundan” 
så bansträckningen blir 20 km. 

DELTAGARINFORMATION 
Datum: Söndag 28 Augusti, 2022 
Plats: Torsby, Torsby skidtunnel och sportcenter/ Valberget. 
Incheckning:  Söndag 08:00-10:45. Ha gärna ditt startnummer till hands för  
att underlätta incheckningen. Start och tidtagning: Gemensam starttid 11.00,  
startar i mindre grupper och individuell tid i mål via chip. 
Seedning: Ingen seedning till loppet.   
Depåer: Vatten, energidryck och frukt finns vid varvning  
men ta även med egen energi och vätska. 
Parkering:  Torsby skidtunnel och sportcenter/ Valberget. 
Målgång & prisutdelning: Målgång är på samma plats som starten.  
Alla som går i mål får en medalj. Priser lottas ut på startnummer. 
Dusch och omklädning finns i området. 
Kontakt: info@torsbymtbrace.se 
Anmälan:  www.torsbymtbrace.se   Anmälan är bindande. 
 
 
Datum: 28 augusti 
Starttid: 11:00 

Kostnad: 300kr 
Minimiålder 16 år. 

Anmälan senast 26 augusti. Efteranmälan med förhöjd startavgift 
till 400 kr på plats fram till 1 timmar innan start. Betalning sker då med Swish. 
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