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Lördagen den 11 maj 2019 

 

 
Tävlingen arrangeras runt Skövde och Billingen med tävlingscentrum 

förlagt till Billingens fritidsområde. 
 

Billingeracet och Billingeracet Motion startar vid Arena Skövde, ca 3 km från tävlingscentrum. 
Nybörjare startar vid tävlingscentrum. 

 

Väl mött önskar tävlingsledningen i Skövde Cykelklubb! 

 

2019-05-04 
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Tävlingscentrum: Billingens Fritidsområde, Alphyddevägen, 541 33 Skövde 
GPS: WGS 84 (lat, lon): N 58°24'11.7", E 13°49'3.6" 

  
Vägvisning: Skyltning mot tävlingscentrum från Badhus-rondellen: 

 58°23'43.7"N 13°50'21.1”E https://goo.gl/maps/cMaNPpnraSXqZjMs5 
  
Parkering: Stor gratis parkering vid Billingens Fritidsområde. 

Tag vänster i rondellen direkt när du kommer upp för backen till Billingen. 
Undvik att ta bilen till starten då det pågår andra arrangemang i Arena Skövde. 
(Du rullar enkelt ner till starten på cykeln, ca 3 km nerför som tar max 10 min) 

  

Tävlingsexpedition: Billingens Fritidsområde – tävlingscentrum. 
Öppettider: Fredag 10 maj kl. 15.00 - 19.00, Lördag 11 maj från kl. 07.00 

  

Startkuvert: Hämtas i tävlingsexpeditionen. Ange ditt startnummer vid hämtning. 
  

Nummerlapp/ 
Chip för tidtagning: 

Nummerlappar för rygg och cykel samt chip för tidtagning erhålles vid 
uthämtande av startkuvert i tävlingsexpeditionen.  
Cykelnummerlapp skall fästas på styrstången vänd framåt. 
Ryggnummerlapp fästs ovikt på ryggen. 
Fästband/säkerhetsnålar finns i kuvertet. 
Vi tillämpar chip av engångsmodell, vilket således inte behöver återlämnas. 
Engångschipet levereras fäst vid ryggnummerlappen. 
Engångschipet skall fästas på hjälmens högra sida. 

  

Anmälan: Anmälan kan göras via www.billingeracet.se med kortbetalning t o m 10 maj. 
På tävlingsdagen görs förhandsregistrering via www.billingeracet.se och 
betalning sker sedan på plats i tävlingsexpeditionen. 
Vid anmälan på tävlingsdagen skall du förhandsregistrera din anmälan innan du 
går till expeditionen för att betala och hämta startkuvert. 
Detta görs enklast via egen mobil/dator/platta. 
Vi tillhandahåller enstaka dator på plats för registrering. 
Anmälan kan göras fram till 1 timma före start. 
Nybörjare kan endast anmäla sig manuellt på plats i tävlingsexpeditionen, 
anmälningsavgift 20:- betalas på plats. 
OBS! Kom i tid då köer kan uppstå! Endast kontant betalning alternativt swish. 

  
Överlåtelse av 
startplats: 

Överlåtelse kan ske till en kostnad av 100:- (Startfålla kan ej överlåtas) 
Anmäl gärna överlåtelse innan tävlingsdagen om möjligt genom att maila 
info@billingeracet.se 
Om överlåtelse ska göras på tävlingsdagen så kom i tid! 
OBS! Endast kontant betalning alternativt swish  

  
Startfålla: Startfålla beräknas enligt långloppscupens seedningsregler, läs mer på 

http://www.langloppscupen.se/tavlingsinfo/seedningregler__115 
  
Start- /resultatlista: Publiceras på www.billingeracet.se och anslås vid tävlingscentrum. 
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Klasser, distanser, 
startplats, starttid: 

Klass Distans Startplats Starttid 
Nybörjare 6-7år 1 km – 15 min Tävlingscentrum 09:30 
Nybörjare 8-10år 1 km – 15 min  Tävlingscentrum 10:00 
Billingeracet tävling 75 km Arena Skövde 11:00 
Bilingeracet motion (även Duo) 75, 40, 34 km Arena Skövde 11:10 

  
Tävlingsklasser: Samtliga klasser utom Senior. Damer Junior hänvisas till Damer Elit. 
  
Starten: Cykelvägen till starten vid Arena Skövde är skyltad från tävlingscentrum. 

Överdragskläder kan lämnas i plastpåse vid start för transport till målområdet. 
Tävlande får lägga sin cykel i anvisad fålla tidigast 30 minuter före start. Anvisad 
fålla framgår av cykelnummerlapp. 
Nedräkning av tiden till start sker kontinuerligt. Med 30 sekunder kvar till start 
avlägsnas de band som separerar fållorna. 
Starten sker med masteråkning upp mot berget. Under masterstarten uppmanas 
cyklister att ta det lugnt, undvika sidoförflyttningar och visa hänsyn. 
Mobila toaletter finns vid startområdet. Använd dessa! 
På förekommen anledning vill vi påpeka att det inte är tillåtet att ”kasta vatten” 
på husfasader mm. 
På grund av andra arrangemang är det inte tillåtet att använda WC inne i 
Arenan, vänligen respektera detta. 
Nybörjare startar vid tävlingscentrum och skall infinna sig för avprickning senast 
10 minuter före start. 

  
Tävlande som bryter: Tävlande som bryter tävlingen är skyldig att omedelbart meddela detta. 

Meddela mål- eller depåpersonal eller ring 0730-84 15 16 under hela 
tävlingsdagen. Numret återfinns även på ryggnummerlappen. 
OBS! Passera ej genom målet vid brytning! 
Transport tillbaka till tävlingscentrum ombesörjes av den tävlande själv. 

  
Tävlingsregler: Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR1, TR4 och TR12 samt gällande 

trafikregler tillämpas. 
Allt deltagande sker på egen risk. Cyklist får inte lämna banan. 
Fair play: Vid incident där cyklist avsiktligt genom osportsligt beteende påverkar 
annan klass, riskerar cyklisten och den som får fördel påföljder så som 
diskvalificering och böter. 

  

Licens: I tävlingsklass krävs godkänd och betald årslicens. I sportklass kan även 
engångslicens lösas, kostnad 260:- Engångslicens löses i samband med anmälan 
alternativt på plats i tävlingsexpeditionen. Då medlemskap i klubb ansluten till 
SCF krävs för att lösa engångslicens erbjuds tillfälligt medlemskap i Skövde CK 
vid behov. På-plats-betalning endast kontant alternativt swish. 
I klasserna motion och nybörjare krävs ingen licens. 

  

Återbetalning av 
anmälningsavgift: 

Anmälningsavgift återbetalas ej. 
Om tävling pga extraordinära omständigheter måste ställas in återbetalas 50% 
av anmälningsavgiften. 
Vi hänvisar till försäkringen ”Startklar”, se mer på: www.startklar.nu 

  

Repdragning: Kl 14:15 dras repet på 75km-banan vid delning 39 km (1 km efter passering av 
depå 3 på tävlingscentrum). Kvarvarande tävlande plockas då av banan. 
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Banan: Banbeskrivning och karta finner du på www.billingeracet.se 
Karta kommer även anslås på tävlingscentrum på tävlingsdagen. 

  

Banmarkering: Banan är märkt med orange ”enduropil” och i övrigt snitslad med 
blå/vita “Shimanoband” samt röd/vita “Mitsubishiband”.  
Vissa asfaltsträckor kan ha vit markeringsfärg i vägbanan.  
Dessutom används följande markeringar: 

 Stor fara: 
 
 
 
 

Spårval lätt/svår: 
Valmöjlighet där ordinarie bana är 
lättare och där det finns en svårare 
och kortare passage för mer vana 
cyklister, där man kan spara lite tid 
 

Medelstor fara: 
 

Spårval förvarning: 
 
 
 

Liten fara: 
 
 

Spårval delning:  

Bro/smal passage:  
 
 

Fel väg: 
 

Delning: OBS! Öglunda-loopen – efter ca 22 km: 
Då vi har en nyhet på årets lopp med en ny kortare bana, så har vi därmed också 
en ny delning där. Efter ca 22km av loppet på grusvägen, så svänger 75- & 40km-
banan vänster och 34km fortsätter rakt fram. Banorna går sedan ihop igen i en 
korsning på grusvägen där 75- & 40km-banan kommer från vänster och 34km-
banan svänger höger. Endast blå nummerlappar ska åka den kortare 
banan. Kontrollera kartorna! Var uppmärksam på skyltning! 
OBS! TC – efter ca 39 km: 
Efter depå 3 (vid tävlingscentrum) gör banorna en sväng in i skogen bakom 
skidstadions speakertorn. Där har vi en delning där 75km-banan går till vänster 
ut på den så kallade Rydsloopen och 34- & 40km-banan går till höger för att 
komma ut på upploppet inför målgång. Var uppmärksam på skyltning! 

  
Tekniska zoner: Billingen (tävlingscentrum) efter ca 3 km. 

Ljungstorp efter ca 15 km 
Billingen (tävlingscentrum) efter ca 38 km. 
Ryd (efter rekordstigen) efter ca 57 km 
Se karta på www.billingeracet.se samt anslag vid tävlingscentrum 

  

Skräpzoner: All nedskräpning är förbjuden. Skräp får endast slängas i markerade skräpzoner. 
Deltagare som ertappas med att slänga skräp utanför markerade zoner 
kommer att bestraffas med böter på 1000:- samt diskvalificering. 

  
Publikplatser: Lämpliga platser finns markerade på karta över banan som finns på 

www.billingeracet.se samt anslagen vid tävlingscentrum 
  
Vätska/energi: På depåerna serveras vätska i form av sportdryck, saft och vatten samt tilltugg. 

 

  

 

  



 

Godkänd av chefskommissarie: Bo Mann 

  
Depåer: Depå 1: Ljungstorp 

Cyklister: Efter ca 15 km cykling. 
OBS! Cyklister på 34km banan passerar endast denna depån innan målgång 
Bil: Väg 49 mot Skara. Efter ca 10 km, sväng höger mot Ljungstorp. 
Efter ca 700m når ni Ljungstorps bygdegård där depå och teknisk zon finns. 
Parkeringsutrymmet är begränsat vid depån, därför rekommenderas att parkera 
vid svängzonen vid 49:an och promenera sista biten. För att åter komma till 
stadion på Billingen är det lämpligast att åka samma väg tillbaka. 
Depå 2: Öglunda 
Cyklister: Efter ca 27 km cykling. 
Bil: Väg 49 mot Skara. Efter ca 12 km, vid Varnhem, sväng höger mot Öglunda. 
Efter ytterligare 6-7 km, strax före Öglunda k:a, ta höger till “Paradislyckan”. 
Parkeringsutrymmet är begränsat vid depån, därför rekommenderas att parkera 
vid kyrkan och promenera sista biten. För att åter komma till stadion på Billingen 
är det lämpligast att åka samma väg tillbaka. 
Depå 3, Billingen (tävlingscentrum) 
Cyklister: Efter ca 38 km cykling. 
Bil: Depå är i direkt anslutning till tävlingscentrum. 
Depå 4, Ryd (före rekordstigen) 
Cyklister: Efter ca 56 km cykling. 
Bil: Väg 26 mot Mariestad. Ca 4 km norr om Skövde, sväng höger mot Stöpen. 
Efter ca 2 km tag höger vid skylt “JIDES”, fortsätt ca 800 m.  
Parkera här och gå ca 900m söderut längs grusvägen för att nå depå. 
(Teknisk zon ligger efter rekordstigen.) 
Depå 5, Ulveket 
Cyklister: Efter ca 70 km cykling. 
Bil: Ädelstensvägen, efter ca 500m. 

Se även karta på www.billingeracet.se samt anslag vid tävlingscentrum 

  
Privat langning/ 
teknisk assistans: 

Privat langning av vätska/energi får ske runt hela banan utom vid arrangörens 
depåer. Langningskäppar får inte placeras så att de äventyrar säkerheten eller 
stör förbipasserande åkare, ej heller i anslutning till teknisk zon eller depå. 
Teknisk assistans under loppet får ske i motionsklass. 
I tävlingsklass får teknisk assistans endast ske i tekniska zoner. 
De som har privat langning rekommenderas att studera kartan noggrant för att 
hitta lämpliga platser. 

  
Sjukvård: Finns stationerad vid tävlingscentrum. Enklare hjälp kan erhållas vid depåerna. 

Sjukvårdare nås på 0734-47 78 66. Numret återfinns även på ryggnummerlapp. 
  
Omklädning/Dusch: Finns i Billingebadet ca 200 meter från tävlingscentrum – följ skyltning. 
  
Cykeltvätt: Finns på parkeringen i anslutning till tävlingscentrum. 
  
Toaletter: Begränsat antal vid tävlingscentrum, samt i omklädningsrummen. 

Mobila WC finns även nere vid start Arena Skövde. 
Observera att vi inte har tillgång till WC inne i Arena Skövde pga andra 
arrangemang där. Vänligen respektera detta. 

  
Överdragskläder: Transporteras från starten och återfinns i/vid serveringstältet. 
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Servering: Enklare servering finns vid tävlingscentrum. 
  
Mat efter loppet: Tävlande (förutom nybörjare) får förtäring efter målgång mot uppvisande av 

nummerlapp. Eventuell specialkost ska beställas i samband med anmälan.  
Vid anmälan senare än 9 maj kl 18 kan specialkost ej garanteras. 

  
Priser/ 
prisutdelning: 

Minnesmedalj: Samtliga deltagare, inklusive nybörjare, direkt vid målgång. 
Prispengar: Utdelas till fem första i Damer elit och Herrar elit. 
Varupris: Utdelas i övriga tävlingsklasser till de tre första i respektive klass. 
Bergspris: Koras i slutet av den första stigningen upp mot Billingen på 1000:- till 
första dam respektive herre oavsett klass. Blir man även totalsegrare i klassen 
dubbleras priset till 2000:- Bergspris delas inte ut om man avbryter tävlingen. 
Prisutdelning 15:00 (vissa klasser något senare beroende på målgång) 

  
Liverapportering/ 
webradio: 

Nytt för i år är liverapportering via Facebooksidan Billingeracet-Live. På sidan 
kommer funktionärer längs banan posta intressanta händelser under loppet. 
Liverapporteringen kommer även finnas tillgänglig via www.billlingeracet.se 
Det kommer också under tävlingen vara möjligt att följa vad som händer runt 
tävlingscentrum på Billingen via webradio. Mer information kring hur det går till 
för att lyssna på webradion kommer finnas på www.billingeracet.se 

  
RaceOne: Låt familj och vänner följa och stötta dig under hela ditt Billingeracet. 

RaceONE-appen ger dig möjlighet till LIVE-tracking under hela ditt lopp. 
Så här gör du:  
1. Ladda ner - RaceONE (finns för Iphone och Android) 
2. Anmäl dig  - Starta appen, gå in på rätt lopp och registrera dig 
3. Dela - Berätta för familj och vänner om RaceONE så att de kan följa dig live 
4. Starta - Aktivera loppet i RaceONE innan start. Ta med mobilen när du cyklar, 
starten går automatiskt när du passerar startlinjen. 

  
Tävlingsfunktionärer: Tävlingsledare Jörgen Bergström 0701-44 66 07 

Tävlingsledare vice Mats Svensson 0709-64 51 19 
Banchef Anders Lindqvist 0739-41 48 16 
Målchef Sebastian Holmgren 0728-62 34 26 
Startchef Marcus Johansson 0733-29 72 90 
Sjukvårdsansvarig Joel Östlind 0734-47 78 66 
Depåansvarig Mats Svensson 0709-64 51 19 
Pressansvarig Se tävlingsledare  
Anmälningssekretariat Eva Axelsson 0730-49 33 43 
Speaker Oscar Ekstam 0734-01 71 23 

    
Tävlingsjury: Chefskommissarie Bo Mann 0760-39 65 60 

Kommissarie: Kari Pakkanen 0731-80 32 28 
Kommissarie: Claes Andersson 0703-56 01 25 

 
Varmt välkommen och lycka till! 

 
 

 


