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Tävlingsinformation 

  Söndag 20 okt 2019 
Södertälje 

 

 

Tävlingscentrum  

Arena Gröndal 

Vid Scanias Hälsocenter Gröndal finns all service samlad; 
Nummerlappsutlämning, start, mål och varvning. Här finns också 
energidepå, fortlöpande resultatservice, servering, toaletter, dusch, bastu 
och ombyte. På plats finns även Cykeltjänst med försäljning och service.  

Hitta till tävlingen Start och mål sker på Scanias Hälsocenter Gröndal i södra Södertälje. Karta 
i Google Maps  

Parkering I anslutning till Gröndal finns parkering för alla tävlande.   

Dagsprogram   Söndagen 20 oktober  
 08:30 Nummerlappsutdelning och efteranmälan öppnar  
 08:30 Insläpp till startgrupperna öppnar  
 10:00 Start Knatteloppet 2,5 km 
 10:15 Första målgång knatteloppet  
 10:45 Efteranmälan stänger  
 11:00 Start 63 km  
 11:05 Start 41 km  
 11:10 Start 19 km (Vuxna+Ungdom) 
 11:50 Första varvning  
 12:10 Första målgång  
 14:00 Varvningen stänger  
 16:00 Målet stänger 

Nummerlapp  Tisdag 15 oktober – Lördag 19 oktober 
Nummerlappen kan hämtas på Cykeltjänst Östergatan 44 Södertälje. En 
förutsättning är att du är anmäld senast 23:59 söndag 13 oktober. 
Söndag 20 oktober från kl 8:30  
Nummerlappsutdelning vid entrén till tävlingsarena Gröndal. 

Direktanmälan Anmälan på tävlingsdagen:  
För Knatteloppet 2,5 km senast kl 09:30, avgift 60 kr . 
För nedanstående distanser senast kl 10:45 mot förhöjd avgift.  
63 km 550 kr  
41 km 500 kr  
19 km 450 kr  
19 km pojkar och flickor 150 kr 
Mat och medalj är inte möjligt att beställa vid direktanmälan. 
OBS! – Kortbetalning eller Swish, inga kontanter. 

Klasser Knattelopp 2,5 km  
Damer och Herrar 63 km  
Damer och Herrar 41 km  
Damer och Herrar 19 km  
Flickor och Pojkar 19 km  

Banan Två olika varv; varv 1 är 19 km och något mindre tekniskt, varv 2 och 3 
är 22 km med mer singletrack.  
I huvudsak är underlaget större skogsstigar och grusväg men även 
berghällar och lera förekommer.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z8pI9ywoLGOE.kTt1usIjTcxU
http://www.cykeltjanst.com/
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OBS! - Banan går till stora delar genom närområden där det rör sig många 
fotgängare med barnvagnar och hundar - visa hänsyn.  

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.   

  

  

           

  

  
   

 

        

 

I händelse av 

olycka under 

loppet   

Kontakta någon av banvakterna som om nödvändigt kan tillkalla personal för 
Första hjälpen. På nummerlappen finns telefonnummer till sjukvårdare: 
076 817 73 87. På nummerlappens baksida finns en etikett att fylla i namn/ 
allergi/tfn till närmast anhörig, i händelse av olycka. Måste man bryta 
loppet skall man ovillkorligen meddela sekretariatet att man brutit.   

Deltagande Deltagande sker på egen risk. Viss försäkring fås via anmälan då vi är 
medlemmar i Cykelförbundet. Vi rekommenderar våra deltagare att se över 
sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring. 
För extra försäkring rekommenderas www.startklar.nu.  
Vid sjukdom återbetalas inte startavgiften av arrangören.  

Licens  Ingen licens krävs.  

Start Starten sker på signal från speakern och kommer att genomföras i 
omgångar. 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 startskottet går. 

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.  

Tidtagning Chiptidtagning med mellantider vid varvning. Chipet sitter i 
nummerlappen. Passertider kommer att liverapporteras på webben.  

LiveApp Använd gärna appen RaceOne för live GPS-tracking. Finns både för Iphone 
och Android. Är gratis att använda och att följa.  

Resultat Resultat publiceras löpande på arenan och på www.mtb-adventure.se   

Nummerlappar 63 km Herrar/Damer (vit)  
41 km Herrar/Damer (röd)  
19 km Herrar/Damer/Pojkar/Flickor (grön)  
2,5 km Knattar (vit)   
Nummerlapparna fästs fram på cykeln med påsförslutare som man tar själv 
vid nummerlappsutdelningen.  

Utrustning Hjälm är obligatorisk! 

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

http://www.startklar.nu/
http://www.mtb-adventure.se/
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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 11km 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 Efter loppet serveras lasagne, dryck och kaffe till de som har beställt mat i 
samband med föranmälan. På nummerlappen anges om mat är beställd. 
Nummerlapp måste visas upp för att du ska få mat! 

Servering Servering med dryck, hamburgare, korv och bröd, smörgåsar, frukt och 
godis, samt fika finns vid arenan. 

Medalj Delas ut efter målgång till de som beställt det i samband med anmälan. 
Framgår av nummerlappen. Nummerlappen måste visas upp för medalj! 

Priser och 

prisutdelning   

På grund av cykelförbundets regler för motionslopp får vi inte dela ut 
prestationspriser men det kommer att finna gott om utlottade priser. Vinnare 
av utlottade priser anslås på arenan och kan hämtas vid cykelinlämningen 
mot uppvisande av nummerlapp eller legitimation. 
Priserna måste hämtas ut under tävlingsdagen. Pris till alla som fullföljer 
knatteloppet direkt efter målgång.  

Cykel- och 

väskskinlämning   

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

Cykeltvätt Finns i anslutning till målet. 

Första hjälpen, 

omklädning, 

dusch, toaletter   

Omklädning inomhus med dusch, bastu & toaletter. Omklädningsrummen för 
MTB Adventure är uppmärkta vid ingången till omklädningsrummen. Toppen 
om ni kan ta av er det allra smutsigaste skorna innan ni går in. Lämna ej 
väskor i omklädningsrummen utan lämna dessa i väskinlämningen. 
Första hjälpen finns i anslutning till målet och vid depån ute på banan, 
kontakta funktionärer efter banan om du behöver hjälp på annat håll. 

Cykelservice Cykeltjänst finns på plats för försäljning och service. 

Huvudfunktionärer Tävlingsledning:  
Johan Johander, 072 30 11 200, Mats Heldt 0736 55 34 38 
snomtba@gmail.com 

     
                                   facebook/mtbadventure  www.mtb-adventure.se 
 

Välkomna önskar Södertälje-Nykvarn Orientering 
och våra samarbetspartners: 

                         

http://www.cykeltjanst.com/
mailto:snomtba@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/416441078417407/
https://www.facebook.com/groups/416441078417407/
file:///C:/Users/ssszym/Downloads/www.mtb-adventure.se
https://www.facebook.com/smmtbo2017

