INBJUDAN
MELLSTA MTB MARATHON 45 KM
20 MAJ 2017

Välkomna till Mellsta MTB Marathon 2017
Välkomna till vår trivsamma cykelhelg i Borlänge och motionsloppet Mellsta MTB Marathon som
arrangeras tillsammans av Borlänge CK och Kvarnsvedens GoIF OK. Motionsloppet vänder sig till Er
som vill uppleva fin och varierad cykling på en lagom utmanande bana i kommunens norra delar.
Tidpunkten för loppet är förlagt så att det passar ihop med Borlänge Tour och möjliggör för ledare,
föräldrar och alla övriga cykelintresserade motionärer att delta.
Arrangemangsbeskrivning
Arrangemanget utgår ifrån arenan för Borlänge Tour, Mellsta motionscentral. Den gemensamma
starten är förlagd till Mellsta Camping i direkt anslutning till tävlingscentrat. Målet är detsamma som
används under etapploppet Borlänge Tour. Starttiden för motionsloppet är kl. 14:45 med masterstart.
Banan sträcker sig från Mellsta via Repbäcken, upp över Tjärnaberget ner till sjön Länsan och
vidare till Lennheden där den första vätskekontrollen är förlagd. Banan fortsätter sedan genom
tallhedsterrängen till Bäsna by och den andra vätskekontrollen. Därefter går banan åter mot Mellsta
och målgången via Lennheden med vätskekontroll och Repbäcken. Totalt är bansträckningen 45 km
och underlaget består av en mix av grusvägar och fina stigar samt några enstaka tekniska passager.
Kuperingen är inledningsvis stark men för övrigt svag till måttlig.
Klasser: Herrar Motion och Damer Motion. Minimiålder för att delta i loppet är 12 år (född -03).
Priser: Medaljer till alla som fullföljer loppet och därutöver ett antal utlottade priser.
I anmälningsavgiften ingår en enklare måltid, som erhålls direkt efter målgång.
Anmälan
Anmälan till motionsloppet Mellsta MTB Marathon görs i två steg, registrering via Raceweb (anmalan.
raceweb.se) och därefter inbetalning av anmälningsavgift. Ordinarie anmälan senast söndagen den
14 maj kl. 23.59. Anmälningsavgiften är 450 kr/deltagare fram t.o.m. den 14 maj och avgiften sätts in
på Borlänge CK:s bankgiro 5318-7183. Efteranmälan är därefter möjlig att göra via Raceweb.se fram
till den 17 maj eller på plats vid arenan den 20 maj fram till kl. 13:30. Anmälningsavgiften vid efteranmälan är 650 kr/deltagare. Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar försäkringen
Startklar www.startklar.nu. Om tävlingen pga extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas
50% av anmälningsavgiften. Startplats får överlåtas mot en avgift på 100 kr.
Boende
Camping/stugor finns i anslutning till arenan på Mellsta Camping, www.mellstacamping.se, telefon
0243-21 22 99, e-post: info@mellstacamping.se.
Förmånliga priser på hotelllrum erbjuds via Hotell Scandic i Borlänge, telefon 0243-79 90 13.
Uppge bokningskoden ”Borlänge Tour 2017” i samband med bokningen.
Turistinformation
Borlänge Turistbyrå, Sveagatan 1, www.visitdalarna.se/sv/sodradalarna/, telefon 0771-62 62 62.
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, 1539164
Övrigt
Allt deltagande sker på egen risk. Deltagarna är skyldiga att följa gällande trafikregler och t.ex. stanna
om det kommer fordon på vägen vid vägpassager. Mellsta och Båtstaterrängen är natur-skyddad
varför vi vädjar er att iaktta den hänsyn som krävs i sådant område.
Kontaktpersoner Borlänge CK
Tävlingsledare: 		Roger Karlsson, 070-535 61 26
Bitr. Tävlingsledare: 		Peter Bergström, 070-771 03 40
Mer information om loppet finns på arrangörsklubbarnas hemsidor: www.bck.nu och www.kgoifok.se

Varmt välkomna önskar Borlänge Cykelklubb och Kvarnsvedens GoIF OK
alla cykelentusiaster, till ett trevligt MTB-motionslopp i Borlänge – Dalarna

Inbjudan är godkänd av chefskommissarien Thorbjörn Tillenius.

Vi erbjuder boende
till tävlingshelgen 19–21 maj 2017
Boende inklusive middag och frukost
800 kr per enkelrum och natt
1030 kr per dubbelrum och natt
1360 kr per 3-bäddsrum och natt
1690 kr per 4-bäddsrum och natt
Bokning gör man till hotellet via mail borlange@scandichotels.com alternativt 0243-79 90 13
Bokningskod: Borlänge Tour 2017

