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PARTNERS OCH SPONSORER 
Annonsbladet
Assistanskåren
Bianchi
Bihr
Bilmetro
Bioracer
Blomsterboda
Borlänge Energi
Borlänge Kommun
Continental
Contura
Crescent

Cykelcentrum
Dalareklam
Dalarnas Försäkringsbolag
Frykbergs kamin och skorsten
Föreningprodukter
Jofrab
Lunds Schakt & Planering
Maserfrakt
Midroc Electro
Powerbar
Rudy Project
S-Blommor
Scandic Borlänge

Scott
Shimano Nordic
Skeppshult
Spectra
Sportful
Ställningsbyggarna
Svensk Cater
Svensk Fastighetsförmedling
Trek
Vartex
Viati Konsult AB

Välkomna till Borlänge Tour 2019
VI HAR HÄR NÖJET ATT VÄLKOMNA åkare, publik, samarbetspartners och alla andra till 20-årsjubilerande Borlänge 
Tour! Vi som arrangörer av etapploppet har alltid haft ambitionen att erbjuda det där lilla extra i alla avseenden och 
vid detta jubileumstillfälle vill vi presentera ett antal nyheter. 2018 genomförde vi Sveriges första internationella 
etapplopp på MTB och tanken var att fortsätta den utvecklingen framåt. Efter en regeljustering hos UCI valde vi dock 
att 2019 istället sätta upp två internationella XCO tävlingar för våra Junior och Elitklasser. Ursprungstanken var två 
stycken C2 race men efter en förfrågan från det Norska cykelförbundet om att ta över 2019 års Nordiska mästerskap 
för dessa klasser valde vi att ”uppgradera” lördagsetappen till nivå C1. Vi är som arrangörer fantastiskt stolta över 
förtroendet och hoppas kunna leverera ett fint mästerskap i Borlänge den 8 juni. Det första mästerskapet på cykel i 
Borlänge sedan 1968 års landsvägsmästerskap faktiskt!

Nästa nyhet handlar om fredagens prolog som under åren haft en rad olika skepnader. Till 20-årsjubilerande 
Borlänge Tour dammar vi av ett ”gammalt ess” i rockärmen och sätter upp en prolog i centrala Borlänge på fredag 
eftermiddag och kväll! Alla ni som varit med sedan mountainbikesportens begynnelse minns kanske att vi 1997 
körde en stadsetapp med start och mål inne i vårt handelshus Kupolen. Årets start- och målområde är dock förlagt 
till centrala Borlänge och Sveatorget. Vi ser fram emot en fantastisk eftermiddag/kväll med mängder av publik, rolig 
racing och bra stämning på arenan! Syftet med att flytta in prologen i centrum är dels att skapa ytterligare en akti-
vitet i centrum för våra kommuninvånare, dels att visa upp vår stad för er besökare men också ta vara på tillfället att 
få visa upp vår fantastiska idrott för en ny och bredare publik på en ny och annorlunda arena. Utan våra fantastiska 
samarbetspartners skulle detta aldrig vara möjligt och ett särskilt STORT TACK till Borlänge kommun som utgör ett 
fantastiskt stöd nu när vi tar nästa kliv i utvecklingen av arrangemanget!

För att ytterligare höja känslan av ett event som bjuder på det där lilla extra och bygger på gemenskap, glädje och 
en tajt eventarena så bjuder vi också in till en After-Bike på lördag kväll! Det sker genom ett samarbete med Mellsta 
camping där också många av er deltagare bor under helgen. After-Biken kommer bland annat att bjuda: långbord, 
grillbuffé, prisutdelningar för lördagens Nordiska mästerskap, uteservering etc. Vi ser framför oss en fantastiskt 
trevlig kväll tillsammans med vänner som delar en tydlig passion kopplat till cykling! 
 
Till sist ett STORT TACK till alla samarbetspartners, deltagare, klubbmedlemmar, sponsorer, publik,
media och övriga gäster som gör allt detta möjligt. Nu för T J U G O N D E året i följd! 
Till alla deltagare: STORT LYCKA TILL och hoppas ni alla får en fantastisk helg i Mellsta och Borlänge!

Roger Karlsson
Tävlingsledare

BORLÄNGE TOUR 7–9 JUNI 2019
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TÄVLINGSBESKRIVNING

START och MÅL
Fredagens etapp har start och mål beläget inne i centrala Borlänge (Sveatorget). Vi hänvisar 
till befintliga parkeringsplatser och främst till den stora parkeringen intill Folkets Park 
(https://kartor.eniro.se/?c=60.490396,15.431070&z=16&g=60.490232,15.432422). Däri-
från skyltas väg via cykelväg till start/mål (ca 500 m).
Lördagens och söndagens etapper har start och mål intill Kvarnsvedens GoIFs klubbstuga i 
Mellsta. Följ skyltar mot Mellsta Camping från riksväg 70 norrut (Mora) från centrum. Avfart 
sker vid Mellstarondellen strax före bron över Dalälven. http://kartor.eniro.se/m/pWpk4

BORLÄNGE TOUR 7–9 JUNI 2019

PRELIMINARY RACE SCHEDULE

CATEGORY STAGE 1 STAGE 2 (UCI C1) STAGE 3 (UCI C2)
Boys 10–12 2 km 09.00 1 x 7 km 9.30 1 x 5,3 km

Girls 10–12 2 km 09.03 1 x 7 km 9.32 1 x 5,3 km

Boys 13–14 2 km 09.40 2 x 7 km 10.00 2 x 5,3 km

Girls 15–16 2 km 09.43 2 x 7 km 10.02 2 x 5,3 km

Girls 13–14 2 km 09.43 2 x 7km 10.02 2 x 5,3 km

Master W 30 2 km 09.46 2 x 7 km 10.04 2 x 5,3 km

Master W 40  2 km 09.46 2 x 7 km 10.04 2 x 5,3 km

Master W 50  2 km 09.46 2 x 7 km 10.04 2 x 5,3 km

Women Sport 2  km 09.46 2 x 7 km 10.04 2 x 5,3 km

Boys 15–16 2 km 10.35 3 x 7 km 10.50 3 x 5,3 km

Master M 30 2 km 10.37 3 x 7 km 10.52 3 x 5,3 km

Master M 40 2 km 10.39 3 x 7 km 10.54 3 x 5,3 km

Master M 50 2 km 10.41 3 x 7 km 10.56 3 x 5,3 km

Men Sport 2 km 10.43 3 x 7 km 10.56 3 x 5,3 km

Official training S2  12.30-13.10

Junior Men 2 km 13.15 4 x 7 km 12.00 5 x 5,3 km

Junior Women 2 km 13.17 3 x 7 km 12.02 4 x 5,3 km

Elite Men 2 km 14.40 6 x 7 km 13.15 8 x 5,3 km

Elite Women 2 km 14.42 5 x 7 km 13.17 6 x 5,3 km

Beg. 6, 7, 8, 9, 10-  12.00 1 x 2 km 09.00 1 x 2 km

Official training S3  16.45-17.30
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TRÄNING PÅ BANAN
Torsdag 6 juni: Öppen träning hela dagen på banorna i Mellsta. Fredagens etapp i city går 
på allmänna vägar. Träna därför hänsynsfullt och följ gällande trafikregler! Ingen sjukvård 
på plats och banmarkering endast med enduropilar. Inga nummerlappar behövs under 
denna träning.
Fredag 7 juni: Öppen träning som på torsdagen på lördagens och söndagens banor. Träning 
på fredagens prologbana inne i centrala Borlänge mellan klockan 14:00 och 15:40.
Lördag 8 juni: Öppen träning på banan fram till klockan 08:45. Officiell träning på lörda-
gens bana klockan 12:30-13:10 och på söndagens bana klockan 16:45-17:30 (efter sista 
målgång på lördagsetappen). Under officiella träningen skall nummerlappar bäras på cykel 
och cyklist och sjukvårdare/flaggvakter finns utplacerade på arenan.
Söndag 3 juni: Öppen träning fram till och med 08:45.
Träning på banan under tävling kommer att bestraffas med böter.
 
BANMARKERING
Enduropilar och Shimano/Posten band. Etapp 1 Avspärrningsband/staket, etapp 2 Pos-
tenpilar och etapp 3 gröna pilar. Nybörjarbanor: Blå pilar på lördagen och vita pilar på 
söndagen.

SEEDNING
UCI klasser: Fredagens prolog seedas efter gällande totalställning i SWE Cup för åkare som an-
mält sig inom ordinarie anmälningstid och har giltig licens. Övriga cyklisters starttider lottas.
 Lördagens och söndagens etapper seedas utifrån två perspektiv: först utifrån UCI 
ranking vid tidpunkt för ordinarie anmälans stängning och sedan utifrån totalställning i 
etapploppet Borlänge Tour.
Övriga klasser: Åkare seedas till prologen efter gällande totalställning i SWE Cup för åkare 
som anmält sig inom ordinarie anmälningstid och har giltig licens. Övriga cyklisters, och 
klasserna P/F 10-12, starttider lottas.
 För etapp 2 och 3 gäller seedning efter gällande sammanlagd resultatlista efter föregå-
ende etapp. Viktigt är att vara i god tid (20 minuter) till start och följa startfunktionärernas 
anvisningar. Det är i många klasser kort tidsmarginal till föregående klass start.

LAGLEDARMÖTEN FÖR KLASSERNA H/D JUNIOR SAMT H/D ELIT 
Lagledarmöten kommer att hållas på lördagen och söndagen inne i kanslilokalen enligt 
nedan. Observera att UCI reglerna innebär obligatorisk närvaro av lagledare från varje 
förening/team i UCI klasserna H/D Junior resp H/D Elit (paragraph 4.1.026).
Lördag: 11.00. Söndag: 10.30
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NUMMERLAPPAR
Nummerlappsutdelning och licenskontroll för UCI klasser:
Fredag: 13.00–14.00 i lokal i anslutning till start/mål i centrala Borlänge (Sveatorget).
Lördag: 09.00–10.00 i kanslilokal i Mellsta.
Söndag: 09.00–10.00 i kanslilokal i Mellsta.
Övriga klasser:
Fredag från klockan 12.00 i lokal i anslutning till start/mål i centrala Borlänge (Sveatorget).
 
Tilldelade nummerlappar ska bäras hela tävlingen och får ej vikas, förminskas eller på an-
nat sätt åverkans, varning/böter kan annars utdelas. Om cyklist bryter tävlingen ska detta 
rapporteras till kansliet. 
 Ryggnummerlappen ska placeras på höger sida, med höger kant på den s.k. sidosöm-
men, detta för att den ska synas i den på höger sida placerade målkameran. 
 I Nybörjarklasserna används endast cykelnummerlapp. Samma nummerlappar på lörda-
gens och söndagens nybörjarlopp. OBS! Nummerlappar till Nybörjare hämtas lördag och 
söndag senast 1 timme före start. Efteranmälning möjlig till lördagens ”tävling” senast kl 
10.00 på lördagen och till söndagens ”tävling” senast kl 17.00 på lördagen. Anmälan och 
betalning via länken: https://rebrand.ly/bt2019nyborjare.

DISTANSER OCH STARTTIDER

7 juni ETAPP 1 #mittborlange XCT. Första start 16:00
PROLOG. Etappen avgörs på en tempobana inne i centrala Borlänge där snabba asfaltspar-
tier varvats med stigar på gräs och där insprängda tekniska partier i form av trappor och 
tajta svängar förekommer. Distansen för samtliga klasser är cirka 2 km.

8 juni ETAPP 2 #trevligtfolk XCO. Första start 09:00 
(UCI C1 och Nordiskt mästerskap 2019 för Jun/Elit)
CROSSCOUNTRY. Etappen går på fina snabba stigar och innehåller flera korta branta stig-
ningar. Terrängen är snabb utan svårare tekniska inslag. Banvarvet är ca 7 km och körs i va-
rierande antal för klasserna. Banan återkommer till start och målområdet ett fler tal gånger 
och körs med gemensam start (klassvis). Bonussekunder utdelas på etappen till placering 
1, 2 och 3 med 15, 10 respektive 5 sekunder.

9 juni ETAPP 3 #cykelcentrum XCO. Första start 09:00 (UCI C2)
CROSSCOUNTRY. Etappen går på fina snabba stigar med korta inslag av elljusspår, innehål-
ler flera korta stigningar och vissa tekniska inslag. Varierande distanser för de olika klas-
serna och körs med gemensam start (klassvis). Banvarvet är ca 5,2 km långt. Bonussekun-
der utdelas på etappen till placering 1, 2 och 3 med 15, 10 respektive 5 sekunder.

BORLÄNGE TOUR 7–9 JUNI 2019
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LANGNINGS- OCH SKRÄPZON
Zon för langningspersonal kommer att märkas ut tydligt och i anslutning till denna kommer 
även en skräpzon att märkas ut. Här SKALL allt skräp utifrån langningen slängas! OBS: Krav 
på klubbkläder för att få komma in i langningszonen! 
 I H/D Elit samt H/D Juniorer (UCI klasser) krävs kort för langnings- och teknisk zon som 
hämtas ut i kansliet.

TEKNISK ZON
På etapp 2 och 3 finns utmarkerade tekniska zoner där cyklist kan stanna och reparera med 
material denne har placerat i depån. Reservdelar och verktyg för reparationer måste hållas 
inom zonen. Tillåten teknisk assistans innebär byte eller reparation av del på cykel undan-
taget ramen. Byte av cykel är ej tillåten och cyklisten måste korsa mållinjen med samma 
cykelnummerskylt han/hon hade vid start. 
 Fysisk kontakt är tillåten mellan cyklist och langare/mekaniker endast i langnings- och 
teknisk zon. Det är inte tillåtet att återvända till teknisk zon när denna har passerats utan 
åkare får ta sig till nästa zon. 
 Klubbmekaniker iförd klubbkläder, neutral teknisk assistans får hjälpa cyklist i teknisk 
zon. Utanför teknisk zon får man endast ta hjälp av lagkamrat (annan samtida tävlande 
cyklist) som deltar i samma klass. 
 UCI klasser: ledare som ska beträda teknisk zon ska inneha kort för langnings- och 
teknisk zon.
 Anm. Utrustning är tillåten att flyttas mellan de tekniska zonerna av klubbledare/meka-
niker.

REGLER FÖR CYKLIST SOM TVINGAS AVBRYTA ETAPP
Cyklist som tvingas bryta en deletapp får fortsätta tävlingen med tidstillägg på siste cyklist 
i mål. Tidstillägget beräknas till 1 min/påbörjad 30-min-intervall i åktid för segraren på de-
letappen. OBS: för att få köra påföljande etapp måste cyklist ha startat etapp som avbryts.

VARVAD CYKLIST
För att undvika riskfyllda situationer kan varvade cyklister komma att plockas av banan och 
istället ges tidstillägg med en uppskattad sluttid på etappen. Högst troligt kommer det att 
handla om ett fåtal cyklister utifrån tidigare års erfarenheter.

PRISCEREMONI
Cyklist som leder sammanlagt ska åka i av arrangören tillhandahållen ledartröja. 
Ledande cyklisten i klass PF 10–12 och äldre efter etapp 1 och 2 skall infinna sig vid cere-
moniplatsen vid tidpunkt enligt anslag. 
Prisceremoni sammanlagt för klass PF 10–12 och äldre, söndag enligt anslag.

UCI klasser: På fredagens etapp ska topp-3 i H/D Elit infinna sig vid prisceremoni direkt 
efter avslutad etapp.
 För lördagens etapp kommer prisceremonin för etappen och Nordiska mästerskapet att 
ske i samband med After-Biken på lördag kväll inne på Mellsta camping. Tid för ceremonin 
är klockan 19:00 och här ska topp-10 i H/D Elit samt topp-5 i H/D Jun infinna sig.
 Söndagsetappens ceremoni för etappen omfattar topp-10 i H/D Elit samt topp-5 i H/D Jun 
och den hålls direkt efter avslutad etapp.
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BORLÄNGE TOUR 7–9 JUNI 2019

TRÄNINGSBIDRAG ENLIGT TABELL NEDAN OCH UCI POÄNG ENLIGT GÄLLANDE REGLER

Rang/Place Men/Women Elite (¤) Men/Women Elite (¤)  Men/Women Elite (¤) Men/Women Elite 
 Friday (Prologue) Saturday (UCI C1) Sunday (UCI C2) General Classifica- 
    tion
 
  Nordic Championship  Stage race (¤) 

1 50 600 250 200
2 30 500 200 150
3 20 400 150 100
4  300 125  75
5  250 100 50
6  200 90 
7  150 80 
8  125 70 
9  100 60 
10  50 50 

Rang/Place Men/Women Junior (¤) Men/Women Junior (¤)  Men/Women Junior (¤) Men/Women 
 Saturday (UCI C1) Sunday (UCI C2) General Classification Master 30–50
 Nordic Championship  Stage race (¤) General Classifica- 
    tion 
 
    Stage race (¤)

1 130 80 100 50
2 100 65 75 30
3 80 50 50 20
4 65 30 40 
5 55 25 30 
6 45   
7 40   
8 30   
9 25   
10 20   
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NYBÖRJARKLASSER
I Nybörjarklass räknas ”tävlingarna” på lördag XCO 1 och söndag XCO 2 som separata 
”tävlingar” och ej som etapper. Det är fritt att åka en eller bägge dagarna. Efteranmälan 
möjlig till lördagens ”tävling” senast kl 10:00 på lördagen och till söndagens ”tävling” 
senast kl 17:00 på lördagen. Anmälan via länken https://rebrand.ly/bt2019nyborjare.
 Starttider med första start 12.00 lördag för Nybörjare XCO 1 (gemensam start klass-
vis, Nyb. 10, Nyb. 9 och Nyb. –8 år). 
 Starttider med första start 09.00 söndag för Nybörjare XCO 2 (gemensam start klass-
vis, Nyb. 10, Nyb. 9 och Nyb. –8 år). 
 Prisceremoni Nybörjare, kort efter samtligas målgång vid ceremonivagnen på lördag 
och söndag. På lördag utdelas nyttopriser och på söndagen utdelas medaljer.

KLUBBTÄLT
Möjlighet att sätta upp klubb / teamtält finns i begränsad omfattning på anvisad plats. 
Bokning av platser för Ert team görs via länken https://rebrand.ly/bt2019teamtent. 
Kostnaden för 3x3 m är 300 sek för hela helgen. I mån av plats går det att boka tältplat-
ser i samband med uthämtning av nummerlappar.

OMKLÄDNING OCH CYKELTVÄTT
Dusch och ombyte sker vid Mellsta Motionscentral som ligger i direkt anslutning till 
tävlingsarenan i Mellsta. Cykeltvätt endast på anvisad plats, ej inomhus!

SERVERING
Serveringen på arenan kommer liksom tidigare år att tillhandahålla mat passande för 
aktiva så som sallader, fyllda baguetter, hamburgare, fika, kaffe, smoothies, dricka etc. 
Vår ambition med serveringen är att tillresta enkelt ska kunna köpa rätt sammansatt 
kost på tävlingsarenan och inte behöva ta med egen mat. Det går att betala med Swish.

SJUKVÅRD
Sjukvård finns på arenan under hela helgen och delar av sjukvårdsteamet bor på 
Mellsta camping. Sjukvårdsteamet omfattar kompetenser inom akutsjukvård och deras 
basstation finns i anslutning till kanslibyggnaden där en sjukvårdsenhet från Region 
Dalarna ställs upp. Under tävlingarna organiseras säkerheten via strategiskt utplace-
rade marshals och mobila sjukvårdsteam på arenan.

SERVICETELEFON
Vid akut behov av sjukvård vid olycka kontaktas Johan Wahrén 070-679 54 18
Vid frågor rörande tävlingsledning kontaktas Roger Karlsson 070-535 61 26

VÄLKOMNA!
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Etapp 1 (2 km), fredag 7 juni
#mittborlange XCT

Technical zone



11

Etapp 2 (7 km), lördag 8 juni
#trevligtfolk XCO

Start-/finish area

Feed zone
Technical zone (in 
both directions)
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Nybörjarbana (2 km), lördag 8 juni
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Etapp 3 (5,2 km), söndag 9 juni
#cykelcentrum XCO

Start-/finish area

Feed zone

Technical zone (in 
both directions)

Technical zone
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Nybörjarbana (2 km), söndag 9 juni
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#TrevligtFolk

trevligtfolk.se
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Välkommen!
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Information om Borlänge CK
Borlänge Cykelklubb är en av Borlänges äldsta föreningar och  
bildades redan 1923. Klubben är aktiv under hela året och inriktar  
sig främst mot cykelgrenarna Landsväg, Mountainbike och  
Cykelcross. Föreningen har cirka 450 medlemmar idag och har  
en bred aktivitetsnivå bland medlemmarna.

Exempel på aktiviteter som skapas via föreningen:
• Nybörjarträningar varje måndag
• Ungdomsträningar två till tre gånger per vecka
• Tre motionspass per vecka på Landsväg
• Ett motionspass per vecka på Mountainbike
• 45 planerade klubb-/träningstävlingar på LVG/MTB under säsongen
• Sveriges enda internationella etapplopp på MTB: Borlänge Tour
• Internationella MTB racet Lugnet XCO som skapas tillsammans 
  med Falu CK.
 
Vill DU bli en del av vår härliga gemenskap? Titta in på vår  
hemsida www.bck.nu och kontakta Anders Berglund som är  
vår utsedde medlemsansvarige.
 VÄLKOMMEN till en förening vars värdegrund byggs på allas  
lika värde och där alla har samma förutsättningar till stöd och  
utveckling!



Name: Role: Phone:
Mikael Nystrand UCI Commissar +46 72-516 91 91

Daniel Öhman SCF Commissar +46 70-204 03 93

Christer Johansson SCF Commissar (Finish) +46 70-864 30 66

Thorbjörn Tillenius Commissar (Finish) +46 70-526 69 58

Kari Pakkanen Commissar +46 73-180 32 28

Jonas Frodin Commissar +46 73-344 22 70

Roger Karlsson Event Manager +46 70-535 61 26

Magnus Österberg Arena Manager +46 72-084 90 80

Staffan Eriksson Start Manager +46 70-452 10 49

Fredrik Dahlgren Course Manager +46 70-327 79 95

Anders Strand Registration & Timing +46 76-868 09 88

Lars Görs Race office / Secretariat +46 70-655 06 38

Åsa Karlsson Finance & accounting +46 70 346 92 67

Stig Eriksson Ceremonies +46 76-113 32 12

Kina Fagerberg Food facilities +46 70-338 67 73

Johan Wahrén Security & First aid +46 76-815 95 53


