
INBJUDAN

TÄVLINGSBESKRIVNING
7/6 ETAPP 1 XCT Första start 16:00
PROLOG. Etappen avgörs inne i centrala Borlänge med start och mål på Sveatorget. Banan är ca 
3 km och omfattar en blandning av asfalt, grus och gräs med insprängda tekniska hinder i form 
av trappor, hopp etc. Syftet är att visa upp vår idrott i en stadsnära miljö med mycket publik.

8/6 ETAPP 2 XCO Första start 09:00  
CROSSCOUNTRY. Etappen går på fina snabba stigar och innehåller flera korta branta stigningar. 
Terrängen är snabb med kortare svårare tekniska inslag. Bansträckningen är densamma som 
2018, är cirka 7 km och körs i varierande antal för klasserna. Banan återkommer till start och 
målområdet ett flertal gånger och körs med gemensam start (klassvis). Bonussekunder utdelas 
på etappen till de tre främsta i respektive klass (15, 10 resp 5 sekunder). Etappen körs som en 
C1 XCO tävling för H/D Junior och H/D Elit och utgör 2019 års Nordiska mästerskap för dessa 
klasser.

9/6 ETAPP 3 XCO Första start 09:00
CROSSCOUNTRY. Etappen går på fina snabba stigar med korta inslag av elljusspår, innehåller 
flera korta stigningar och vissa tekniska inslag. Varierande distanser för de olika klasserna och 
körs med gemensam start (klassvis). Banvarvet är cirka 5,3 km långt och är aningen mer tek-
niskt än etapp 2. Bonussekunder utdelas på etappen till de tre främsta i respektive klass (15, 10 
resp 5 sekunder). Etappen körs som en C2 XCO tävling för H/D Junior och H/D Elit.

Tidsschema etapp 1–3
Tidsschema presenteras i ett separat PM

Välkomna till Borlänge Tour 2019 
Borlänge cykelklubb bjuder här in till 20-årsjubilerande Borlänge Tour! Etapploppet 
har under åren genomförts i flera olika skepnader men hela tiden med ambitionen att 
hålla en extra hög kvalitet och med en inbyggd familjär känsla under eventet! Årets 
jubileumsupplaga utgör inga avsteg från dessa ambitioner utan vi har en rad nyheter 
vi stolt vill presentera med denna upplaga! Etapploppet Borlänge Tour ingår i 2019 års 
SWE Cup precis som de flesta föregående upplagor. Lördagens och söndagens etapper 
är internationella XCO tävlingar (C1 respektive C2) för klasserna H/D Junior samt H/D 
Elit dit det även är möjligt att anmäla sig som enskilda tävlingar för nämnda klasser. Vi 
är som arrangörer också fantastiskt stolta över att lördagsetappen kommer att utgöra 
2019 års Nordiska mästerskap i UCI klasserna för våra nordiska grannländer inklusive 
de baltiska länderna! Att få det förtroendet som arrangörsklubb hoppas vi bland annat 
är ett kvitto på att vi håller en hög klass på vårt event.
 Vi hälsar deltagare, samarbetspartners, publik, media och övriga gäster VARMT 
VÄLKOMNA till vårt 20-årsjubilerande Borlänge Tour och som vi lovar ska bjuda på en 
rad nyheter!

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 70-558 39 45
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
Magnus Burman Finance & accounting +46 70-301 97 95
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



Anmälan Borlänge Tour
Anmälningarna ska vara arrangören tillhanda senast den 2 juni. Anmälan och betalning av 
startavgift skall ske genom SCF:s system på www.swecyclingonline.se för svenska cyklister. An-
mäld cyklist (=registrerad anmälan i swecyclingonline) kommer att krävas på anmälningsavgift 
om läkarintyg ej uppvisas. 
 Utländska cyklister anmäler sig via länken https://rebrand.ly/bt2019registration och betal-
ning sker via IBAN: SE24 9020 0000 0902 3989 1793 och BIC/SWIFT-code: ELLFSESS. 
Observera att efteranmälan till Borlänge Tour i mån av plats endast är möjlig fram till kl 14.00 
den 7/6 samt att tävlingen är ett etapplopp vilket innebär att alla etapper måste köras. 

Anmälningsavgifter enligt nedan:
• H/D Elit: 1000 kr/deltagare. Vid anmälan till separata tävlingar lör/sön: 500 kr/deltagare och 
etapp.
• H/D Juniorer: 700 kr/deltagare. Vid anmälan till separata tävlingar lör/sön: 350 kr/deltagare 
och etapp.
• F/P 10–16: 400 kr/deltagare.
• Övriga klasser: 500 kr/deltagare.
 
OBS! Efteranmälan mot ordinarie anmälningsavgift plus 100 procent. Betalning på plats kon-
tant eller via Swish före klockan 14:00 7/6. 
 Chip kommer att användas vid årets upplaga av Borlänge Tour och respektive deltagare an-
svarar för att RÄTT chip är kopplat till RÄTT cyklist! Om du saknar ett personligt chip kan du hyra 
ett chip. OBS: Antalet hyrchip är begränsat. Du bokar ett hyrchip via länken  
https://rebrand.ly/bt2019chip
 Engångslicenser kan förbokas genom länken: https://rebrand.ly/bt2019engangslicens.
 
OBS: Ingen återbetalning av anmälningsavgift efter att ordinarie anmälningstid passerats.
 
Nybörjare anmäler sig med namn, bostadsort/förening samt födelseår via  
www.swecyclingonline.se eller via https://rebrand.ly/bt2019nyborjare. Avgiften är 50 kr per 
deltagare och dag (separata ”tävlingar” lördag och söndag). Ingen efteranmälningsavgift 
tillkommer men vi ser gärna att anmälan är inne senast 2 juni för att underlätta tillverkning 
av nummerlappar etc. ”Efteranmälan” kan ske i sekretariatet till lördagens ”tävling” senast kl 
10:00 på lördagen och till söndagens ”tävling” senast kl 17:00 på lördagen.

Utlämning av nummerlapp och licenskontroll för UCI klasser (Junior/Elit)
Preliminära tider
• Fredag:  13:00–14:00
• Lördag:  09:00–10:00
• Söndag:  09:00–10:00

Lagledarmöten för klass H/D Elit
Lagledarmöten kommer att hållas under lördagen och söndagen inne i sekretariatet. Observera 
att UCI reglerna innebär obligatorisk närvaro av lagledare från varje förening/team (paragraph 
4.1.026).
• Lördag:  11:00
• Söndag:  10:30

Träning (preliminära tider)
Torsdag 6 juni: Öppen träning hela dagen. Ingen sjukvård på plats och banmarkering endast 
med enduropilar. Inga nummerlappar behövs under denna träning.
Fredag 7 juni: Öppen träning som på torsdagen fram till och med 15:30.
Lördag 8 juni: Öppen träning fram till första start på etappen. Officiell träning 12:30–13:10 för 
lördagsetappen och officiell träning för söndagsetappen efter sista målgång i Elitklasserna (ca 
17:00–17:45). Under officiella träningar ska nummerlapp finnas på cykeln och sjukvårdare finns 
på plats på banan. Föräldrar/ledare till ungdomscyklister får följa med cyklister på banan utan 
nummerlapp.
Söndag 9 juni: Öppen träning fram till och med 08:45.
Träning på banan under tävling kommer att bestraffas med böter.

Seedning
UCI klasser (H/D Junior samt H/D Elit):
Seedning till prologen görs bland åkare som anmält sig innan ordinarie anmälningstids utgång 
till Borlänge Tour och baseras på sammanställningen i SWE Cup vid samma tidpunkt. Efter-
anmälda åkare seedas inte. För etapp 2 och 3 baseras seedningen på UCI rankingpoäng och 
sedan sammanställning i SWE Cup. Efteranmälda åkare seedas inte.

Övriga kategorier:
Seedning till prologen görs bland åkare som anmält sig innan ordinarie anmälningstids utgång 
till Borlänge Tour och baseras på sammanställningen i Ungdoms Cup och Masters Cup vid 
samma tidpunkt. Startordningen i klasserna P/F10–12 lottas. Efteranmälda åkare seedas inte.
För etapp 2 och 3 baseras seedningen på sammanställningen i etapploppet. 



Varvade åkare
Varvade åkare kan komma att plockas av banan för att inte hindra snabbare åkare. Beslut tas av 
Tävlingsledning tillsammans med kommissarier. Avplockade åkare får fortsätta delta i etapp-
loppet genom att en beräknad slutlig åktid för etappen läggs erläggs cyklisten. 

Priser 
Träningsbidrag enligt nedanstående tabeller och UCI poäng enligt UCI´s reglemente. Tränings-
bidraget utbetalas till den tävlandes förening. Pokaler eller varupriser i övriga klasser. 

Rang/Place Men/Women Elite (¤) Men/Women Elite (¤)  Men/Women Elite (¤) Men/Women Elite 
 Friday (Prologue) Saturday (UCI C1) Sunday (UCI C2) General Classification
  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 Classification 
    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   

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.

Team tält
Vi har plats för cirka 30 teamtält på arenan. För att garantera en plats för Ert team behöver Ni 
reservera plats genom länken https://rebrand.ly/bt2019teamtent . Kostnaden för 3x3 m är 300 
sek för hela helgen.

PM
Kommer er tillhanda senast tre dagar före tävling liksom löpande information vilket kommer  
att finnas tillgängligt på www.bck.nu liksom på eventets Facebooksida. 
Upplysningar: Roger Karlsson på roger.a.karlsson@ssab.com.

Boende
Camping/stugor finns vid målområdet på Mellstaparkens Camping, telefon 0243-21 22 99, 
e-post info@mellstacamping.se. Se www.mellstacamping.se. Förmånliga priser på hotellrum 
erbjuds via Hotell Scandic i Borlänge, telefon 0243-79 90 13. Uppge bokningskoden ”Borlänge 
Tour 2019” i samband med bokningen.

Turistinformation
Borlänge Turistbyrå Sveagatan 1, 
telefon 0771-62 62 62, info@visitsodradalarna.se

Hitta hit
Adress: Barrskogsgatan 25, 784 68 BORLÄNGE.
WGS 84 (lat, lon):N 60° 30.853’, E 15° 23.498’
WGS 84 decimal (lat, lon):60.51421, 15.39164



Övrigt
SCFs TR 1,4, och 12 för MTB samt för etapploppet Borlänge Tour speciella regler gäller. Allt 
deltagande sker på egen risk. Mellsta och Båtstaterrängen är naturskyddad varför vi vädjar er 
att iaktta den hänsyn som krävs i sådant område. Observera att särskild ”skräpzon” kommer 
att införas intill langningszonen.

Kontaktpersoner Borlänge CK
Tävlingsledare Roger Karlsson, 070-535 61 26, roger.a.karlsson@ssab.com

Varmt välkomna önskar Borlänge Cykelklubb alla cykelentusiaster 
till en trevlig helg i Borlänge – Dalarna

Inbjudan är godkänd av chefskommissarien Mikael Nystrand.

LOGIERBJUDANDE
Till tävlingshelgen 7 - 9 juni 2019 under Borlänge Tour

Boende per natt inkl. middag & frukost

860:-/enkelrum
1190:-/dubbelrum

1520:-/trebäddsrum
1850:-/fyrbäddsrum 

Bokning görs via borlange@scandichotels.com eller 0243-79 90 13
Uppge kod: Borlänge Tour 2019  

scandichotels.se/borlange


