
 

Godkänd av SCF:s kommissariekommitté 2023-02-05 

 

Inbjuder till 17:e upplagan av 
 
  
 

 
 
 

 
Lördagen den 6 maj 2023 

 

Skövde, vid Billingens Fritidsområde 
 

Vi erbjuder långlopp tävling (69 km) samt långlopp motion (33 och 69 km). 
 

För att få köra 69 km måste du fylla minst 17 år under året. 
För att få köra 33 km måste du fylla minst 13 år under året. 

Motion DUO: Ungdom 11–16 år kan även köra 33 km i sällskap med vuxen. 
 
Nyheter 2023: Starten på 2023 års Billingerace är flyttad till Billingens fritidsområde. 

Startplatsen är i direkt anslutning till Tävlingscentrum.  
Vi har också en helt ny spännande bansträckning till årets tävling bestående 
av tre loopar. 
De två första looparna är inom eller runt Billingens Fritidsområde och mäter 
tillsammans 33km. Den tredje loopen är Ryds-loopen. 
Ryds-loopen är också omgjord och mäter 36km. 
Avslutningen av Billingeracet går direkt efter ”hästabacken” upp mot målet. 
Det innebär att ”strupen” inte längre är med. 

  

Duo motion 33 km – så 
anmäler man: 

Duo Motion 33 km erbjuds för ungdom från 11-16 år i sällskap med vuxen 
(OBS! ungdom från 13 år och uppåt kan även anmäla sig i vanlig motion 33 
och köra på egen hand) 
 
Anmälningsförfarande: 

 Vuxen (måste ha fyllt 18 år) anmäler sig i DUO-klass och betalar 
startavgift (detta inkluderar startavgift även för ungdomen). 
OBS! Ange namn på den ungdom man ska köra tillsammans med i 
fältet för seedningsinformation. 

 Ungdomen anmäles därefter också i DUO-klass med 
kampanjrabattkod ”DUO33” (ingen betalning görs). 
OBS! Ange namn på medföljande vuxen i fältet för 
seedningsinformation. 

 Invänta sedan bekräftelse från Billingeracet som kommer då vi 
kopplat samman båda deltagarna och godkänt anmälan. 
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Anmälan: Anmälan öppnar 5 februari och länk till anmälan hittar du på 
www.billingeracet.se 
För resultatredovisningen i Långloppscupen krävs fullständigt personnummer 
i samtliga tävlingsklasser samt motion 69 km. 

 Anmälningsavgiften betalas med kort under anmälningsprocessen. 
 Anmälan till ordinarie avgift kan göras t o m 22 april 

23 april – tävlingsdagen förhöjd avgift med 250:- 
 Anmälan med kortbetalning t o m 5 maj. 
 Anmälan på tävlingsdagen sker via förhandsregistrering på nätet 

via egen mobil/dator. Betalning görs på plats i tävlingsexpeditionen, 
i samband med uthämtning av nummerlapp, och vi tar endast swish 
eller kontant, INTE kort  
Registrering och betalning ska vara klar senast 1 timme före start – 
kom i god tid! 

 Vid frågor rörande anmälan maila info@billingeracet.se  
  

  5/2 – 22/4 23/4 – 6/5  

Anmälningsavgift: Billingeracet tävlingsklass 69 km 750:- 1000:- 
Billingeracet motion 69 km 750:- 1000:- 
Billingeracet motion 33 km 550:- 800:- 
Billingeracet DUO motion 33 km 650:- 900:- 
 
  

Tävlingsklasser: Herrar: Junior, Elit, 30, 40, 50, 60, Sport 
Damer: Elit, 30, 40, 50, Sport (Damer Junior hänvisas till Damer Elit) 

   

Licens: I alla tävlingsklasser krävs årslicens (UCI-id ska anges vid anmälan) 
 
I H/D sport är engångslicens tillåten. 
Engångslicens ska lösas innan anmälan och anges i anmälan. 
Engångslicensen kan enbart tecknas via Cardskipper-appen och ska visas 
upp i samband med uthämtning av nummerlapp. 
Länk till registrering hittar du här: 
https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-
tavling/engangslicenser/  
 
I motionsklass krävs ingen licens. 

  

Starttider/startplats: Klass Starttid Startplats 

 Tävlingsklasser Dam 10:30 Billingens Fritidsområde 

 Tävlingsklasser Herr 11:30 Billingens Fritidsområde 

 Motionsklasser 11:35 Billingens Fritidsområde 

   

Regler: SCF:s tävlingsregler TR1, TR4 och TR12 samt gällande trafikregler. 
SCF:s chipsystem används inte då vi tillämpar engångschip som lämnas ut i 
startkuvert tillsammans med nummerlapp. 
Allt tävlande sker på egen risk. 

   

   

PM: Anslås på hemsidan senast 1 vecka innan tävling samt på tävlingscentrum. 
OBS! Kontrollera alltid information som finns i PM då det kan ske förändringar 
gentemot information i denna inbjudan. 

   

   

Priser: Elitklasser – penningpriser placering 1-5. 
Minnesmedalj till samtliga fullföljande vid målgång. 

  

Tävlingsenergi: Depåer utefter banan samt varm mat efter målgång 
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Servering: Servering kommer finnas på tävlingsområdet. 

  

  

Personuppgifter: När du anmäler dig samtycker du till att vi registrerar dina personuppgifter i 
anmälningsdatabasen. Namn och klubbtillhörighet publiceras i start- och 
resultatlistor på internet, e-post-adress används av Skövde CK och 
Långloppscupen för utskick. 
 
Under tävlingen kommer foto och film tas på uppdrag av Skövde CK och 
Destinationsbolaget Next Skövde. 
När du anmäler dig samtycker du till att eventuella foton/film som tas på dig 
under årets tävling får användas i redaktionellt sammanhang, 
reklamsammanhang samt för internetpublicering i syfte att marknadsföra 
Billingeracet, Skövde CK samt destinationen Skövde. 
 
Samtycket gäller i 10 år från anmälningsdatumet, om du vill veta vilka 
personuppgifter som finns lagrade om dig eller om du vill begära borttagning 
av samtycke kontakta info@billingeracet.se / info@nextskovde.se efter att 
tävlingen genomförts. 

  

   

Teamtält: Vid målområdet är det möjligt att boka plats för ert teamtält. 
Bokning ska ske via e-post senast 23 april till Hasse Jonsson 
hassejonsson14@gmail.com 
Ange team/klubb och mått på tält. 

   

Hemsida: www.billingeracet.se 
Inbjudan, Anmälan, PM samt information om bana, depåer, tekniska zoner 
mm 
 
www.langloppscupen.se 
Regler angående seedning, klasser, resultat och poängberäkning mm 

   

Vid frågor kontakta: info@billingeracet.se  

   
Tävlingsledare: Kari Pakkanen, 0731-80 32 28, info@cykelbutiken.nu 

   

Banchef: Mats Svensson, 0709-64 51 19, mats_a_svensson@hotmail.com  
  

Kommissarier: Vakant 
     

 
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN! 

 


