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För 14’e gången inbjuder Skövde CK till: 
Billingeracet, 75 km* 

Billingeracet motion långa, 75 km* 
Billingeracet motion korta, 37 km* 

Billingeracet ungdom 
 

Lördagen den 12 maj 2018 
 

Skövde, vid Billingens Friluftsområde, skidstadion. 
 

Vi erbjuder långlopp, både motion & tävling - välj mellan 37 och 75 km*. 
För att få köra 75 km måste du vara född -01 eller tidigare. 
Ungdomar erbjuds en kortare variant där, banan är mellan 7 - 11 km beroende på klass. 

 

Nyheter 2018: Inför årets Billingerace genomgår banan en del förbättringar. 
Andelen grusväg blir mindre till förmån för andelen stig. 
Billingeracet är känt för att vara ett av de mest stigrika loppen i Långloppscupen 
och det tar vi fasta på! 
Banlängden på långa banan är minskad något till ca 75 km. 
Men med mer stig blir totaltiden inte nämnvärt påverkad. 
De sista depåerna på Rydsloopen är flyttade, mer jämnt fördelade. 

 

Anmälan Anmälan, oavsett klass,  skall göras via www.billingeracet.se  
För resultatredovisningen i Långloppscupen krävs fullständigt personnummer 
för de som kör 75km*. 
Anmälan skall vara Skövde CK tillhanda senast måndag 30 april. 
Därefter gäller efteranmälan mot förhöjd avgift. 

 
Tävlingsledare: Jörgen Bergström 0701-44 66 07 jorgen.b@hotmail.se  
Banchef: Mats Svensson 0709-64 51 19 mats_a_svensson@hotmail.com  

 
E-post: info@billingeracet.se  
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Anmälningsavgift Billingeracet tävlingsklass: 75 km* 700 kr. 
Billingeracet motion lång: 75 km * 600 kr. 
Billingeracet motion kort: 37 km* 500 kr. 
Ungdomar 100 kr. 
Nybörjare, 6 till 10 år   20 kr. ! Endast på-plats anmälan i tävl.kansliet. 

 
Betalning sker med betalkort via anm.sida www.billingeracet.se. 
Vid efteranmälan på plats, betalning endast via swish alt. kontant. 
 

 
Efteranmälan Kan göras fram till 1 tim före respektive start. 

Efteranmälningsavgift: Kr 200 + ordinarie avgift. 
Efteranmälningsavgift gäller dock ej nybörjar- och ungdomsklasser. 

 
Regler SCF´s tävlingsregler TR1, TR4 och TR12 samt gällande trafikregler. 

Allt tävlande sker på egen risk. 
 
Tävlings PM Anslås på hemsidan från 1 maj. Uppdateringar kan ske löpande. 

Anslås även på anslagstavla inom tävlingsområdet under tävlingsdagen. 
 
Särskilt om klasser Tävlingsklasser: Herrar: Junior, Elit, 30, 40, 50, 60. 

Damer: Elit, 30, 40, 50. D-Junior hänvisas till start i D Elit 
Ungdom: F/P 10-12, 13-14, 15-16 
H/D sport, U-sport 
Seniorklass Ingår inte i Billingeracet. 

 
Licens I alla tävlingsklasser krävs årslicens. 

I ungdomsklasser samt H/D sport och U-sport är engångslicens tillåten. 
Engångslicens kan lösas i samband med anmälan eller i tävlingskansliet. 
I klasserna Motion och Nybörjare krävs ingen licens. 

 
Tävlingsenergi Förutom depåer utefter banan serveras förtäring efter målgång till alla deltagare i 

långloppet. 
 
Priser Långa banan 75 km Dam Elit: 1’a 5000kr, 2’a 3000kr, 3’e 2000kr, 4’e 1000kr, 5’e 500kr. 

Långa banan 75 km Herr Elit: 1’a 5000kr, 2’a 3000kr, 3’e 2000kr, 4’e 1000kr, 5’e 500kr. 
Minnesmedalj till samtliga fullföljande vid målgång. 
Varupriser från Sponsorer i mån av tillgång. 
 
Bergspris: 1’a Herr/Dam 1000kr. Dubbelt bergspris om man även blir slutsegrare! 
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Klasser / distans / start 
Billingeracet Tävling Start Distans Fålla Startplats 
Dam & Herr enl. Seedning LLC 11:00 75 km* 1-4 Arena Skövde 
H junior 11:00 75 km* 3 “ 
F/P 15-16 11:00 37 km* 4 “ 
Billingeracet motion lång & kort. 
Motion Herr & Dam 11:00 75/37km* 5-8** “ 
Nybörjare OBS, starttid OBS, startplats 
F/P, 6 till 7år 9:00 15 min på 1 km lättåkt bana* Billingen Stadion 
F/P, 8 till 10 år 9:30 15 min på 1 km lättåkt bana* “ 
Ungdomar 
P13-14 10:00 2x5 km* “ 
F13-14 10:03 2x5 km* “ 
P10-12 11:20 2x2,5 km* “ 
F10-12, U-sport 11:23 2x2,5 km* “ 

 
 
 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN! 
 

 
 
 

 
ÖVRIG INFO: 

 
PM samt information ang. kartor, beskrivningar av depåer, tekniska zoner mm. 

se Billingeracets hemsida: www.billingeracet.se  
OBS! Kontrollera alltid slutgiltigt PM innan tävling då justeringar kan komma sent. 

 
Regler ang. seedning, klasser, resultat och poängräkning mm. 

se långloppscupens hemsida: www.langloppscupen.se  
 

Hitta bästa boendet här: 
Hotell: First Hotel Billingehus, www.billingehus.se  

Rabatterat pris på logi i flera prisklasser mm. uppge “FHSPORT” vid bokning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
*  Det pågår markarbeten med nya motionsspår vid tävlingscentrum, distanserna kan komma att justeras något. 
 
**Fålla 5: sluttid 3.30 h, Fålla 6: sluttid 4 h, Fålla 7: sluttid 5 h, Fålla 8: köra lugnt. . 
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