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Kompletterande  
tävlingsinformation 

  Sön 3 okt 2021, Södertälje 

 

Program 

 

08:30 Nummerlappsutdelning och efteranmälan öppnar  
08:30 Insläpp till startgrupperna öppnar 10:45 Efteranmälan stänger  
09:00 Serveringen öppnar 
11:00 Start 63 km  
11:05 Start 41 km  
11:10 Start 19 km Ungdom 
11.10 Start 19 km Vuxna 
11:50 Första varvning  
12:10 Första målgång  
14:00 Varvningen stänger  
16:00 Målet stänger 

Nummerlapp  Onsdag 29 september – Lördag 2 oktober: 
Nummerlappen kan hämtas på Cykeltjänst Östergatan 44 Södertälje. En 
förutsättning är att du är anmäld senast 23:59 söndag 26 september. 
Söndag 3 oktober från kl 8:30: 
Nummerlappsutdelning vid Tävlingsarena Tveta Friluftsgård. 

Anmälan på 

tävlingsdagen 

Endast betalning med Swish eller kort vid anmälan på plats på 
tävlingsdagen. 

Banmarkering Banan är markerad med orange pilar och 
hängande blåvit snitsel. Dessutom används 
följande markeringar:   

Stor fara:    
Medelstor fara:   
Liten fara:   
Bropassage: ][  
Fel väg: X  
Avsmalnande väg   

Utmed banan finns ett antal banvakter.   

  

  

           

  

 

        

 

 

OBS! – Information från Trafikverket: 

Fredag den 1 oktober klockan 22.00 stängs trafiken av i södergående riktning på 

motorvägsbron på E4/E20 vid Södertälje för reparation. Motorvägsbron beräknas öppna 

för trafik igen senast klockan 05.00 måndag den 4 oktober. 

Vi leder om trafiken via den intilliggande Saltsjöbron under tiden arbetet pågår. Viss 

köbildning kan uppstå söderut efter Saltsjöbron. Vi uppmanar därför trafikanter att köra 

försiktigt så att alla kommer fram tryggt. 

I samverkan med Södertälje kommun leds trafiken om via Viksängsleden/ Verkstadsvägen 

och Saltsjöbron. Trafikanterna uppmanas följa orangea markeringar. Omledningsvägen är 

enkelriktad under avstängningen. 

Ta god tid på er så att ni inte missar starten! 

 

http://www.cykeltjanst.com/
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Stockholm/2021-09/motorvagsbron-e4e20-vid-sodertalje-stangs-av-1-4-oktober-for-reparationer/
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I händelse av 

olycka under 

loppet   

Kontakta någon av banvakterna som tillkallar sjukvårdspersonal vid behov. 
På nummerlappen finns telefonnummer till sjukvårdare: 0738 22 39 16. På 
nummerlappens baksida får man gärna skriva namn, ev allergi och 
telefonnummer till närmast anhörig i händelse av olycka. Måste man bryta 
loppet skall man ovillkorligen meddela sekretariatet att man brutit.   

Start Starten sker på signal från arrangören och kommer att genomföras i 
omgångar. Din tid startar när du åker under startportalen. Ta det lugnt i 
starten och visa hänsyn mot dina medtävlare!   

Startgrupp Välj startgrupp utifrån hur långt du ska cykla.  
Startgrupp 1: 63 km  
Startgrupp 2: 41 km  
Startgrupp 3: 19 km (vuxna+ungdom) 
Försök att placera er efter förmåga inom resp  
startgrupp. Insläpp till startgrupperna öppnar  
kl 08:30. Tiden räknas från då du åker under startportalen 

Varvning och 

målgång 

Det är cyklistens eget ansvar att se till att välja rätt fålla vid varvning 
och målgång. Gå igenom INNAN start hur varvnings- och målfållorna är  
arrangerade så att du inte cyklar fel.  

LiveApp Använd gärna appen RaceOne för live GPS-tracking. Finns både för Iphone 
och Android.  

Nummerlappar Nummerlapparna fästs fram på cykeln med påsförslutare som man tar själv 
vid nummerlappsutdelningen. 

Inga hörlurar Ur säkerhetssynpunkt är det förbjudet att cykla med hörlurar.  

Trafikhänsyn MTB Adventure passerar trafikerade vägar endast ett fåtal gånger.  
Samtliga passager är bemannade men iakttag ändå försiktighet  

Energidepå Under loppet finns mat, dryck och service att tillgå efter 10km på varje varv 
samt vid varvning/mål.  Det som erbjuds är; sportdryck, vatten, bullar, 
bananer, russin, smågodis, saltgurka och salta chips. 

Langning och 

teknisk assistans 

under loppet   

Egen langning av mat, dryck mm får ske runt hela banan. Teknisk assistans 
under loppet får ske överallt. Cykeltjänst kommer att finnas på arenan under 
hela loppet för cykelsupport. Lite reservdelar kommer att finnas för 
självservice vid energidepån och dessutom kommer några av banvakterna 
att ha ett litet reservdelskit för akut cykelfix. Dock får åkarna själva utföra 
nödvändiga reparationer.  

Skräpzoner Det är förbjudet att kasta skräp i naturen. Ca 100 m efter respektive 
energidepå finns skräpzoner, använd dessa.  

Efterloppet-mat Endast för de som har beställt mat vid föranmälan. På nummerlappen anges 
om mat är beställd. Nummerlapp måste visas upp för att du ska få mat! 

Cykel- och 

väskinlämning   

För inlämning av väskor och cyklar; se skyltning på Arena Tveta Friluftsgård. 
Nummerlapp gäller som kvitto vid inlämning av väskor och cyklar.   

Första hjälpen, 

omklädning, 

dusch, toaletter   

Omklädning med dusch inomhus finns i begränsad omfattning för damer och 
herrar. Utöver det finns omklädnad utomhus för herrar, dock utan dusch. 
Toppen om ni försöka lämna så mycket lera som möjlig utomhus. 
Första hjälpen finns i anslutning till målet och vid depån ute på banan, 
kontakta funktionärer efter banan om du behöver hjälp på annat håll. 

 

 
Välkomna önskar Södertälje-Nykvarn Orientering 

och våra samarbetspartners:    

 

 

 


