
inbjudan och information till SvenSka inlinecupen - Stockholm 
den 27 september 2009!

dag

Söndagen den 29 september 2009.

tÄVLIngsdIstanser

Herrar 500 m sprint
Herrar 3000 m sprint
Herrar 32 km distans

Damer 500 m sprint
Damer 3000 m sprint
Damer 32 km distans

Juniorer 500 m sprint
Juniorer 3000 m sprint
Juniorer 16,5 km distans

Barn 200 m sprint
Barn 1000 m distans

tIder 

08.00 - 09.00  Nummerlappsutdelning 
 herrar damer, juniorer.

09:30   Start 500 m sprint individuell start 
  herrar, damer, juniorer.

08.00 - 10.30  Nummerlappsutdelning för barn.

11.00   Start 200 m individuell start sprint barn.

11.30   Första start 3000 m sprint herrar/damer  
  klass A, B, C, Elit och Junior.

12.20   Start 1000 m sprint barn.

13.45   32 km distans herrar och damer.

13.45   16,5 km distans juniorer.

15.15  ca. Prisutdelning.

Samtliga herrar, damer och juniorer ska ha hämtat ut sin 
nummerlapp senast kl 09:00. Efter den tidpunkten stänger 
vi nummerlappsutdelningen för att förbereda sprintstar-
ten. Så kom i god tid!

Barn hämtar ut sin nummerlapp senast kl 10.30. Kom 
även ni i god tid!

pLats

Kungsängen Brunna vid Livgardets parkering.
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Granhammarsv%E4gen%2c+Kungs%E4ngen

Du som tar bil från Stockholm. Kör E18 mot Kungsängen. 
Sväng av vid avfarten mot Brunna efter Stäketbron. Sväng 
höger efter avfarten mot Brunna. Följ vägen i 2,7 km. Par-
keringen ligger alldeles intill vägen, du kan inte missa det!
Du som åker kommunalt åker till Kungsängens Pendeltåg-
station. Därifrån måste du ta på dig dina inlines och skejta 
till Livgardet/I1:s stora parkering i Kungsängen.

Se karta på nästa sida.

banorna

Samtliga sprintlopp genomförs på Livgardets parkering. 
På 500 m sprint startar ni en och en med en minuts mel-
lanrum. På 3000 m delas ni in i klasserna A, B, C, Elit och 
junior.

Distansbanan, 16,5 km och 32 km, går strax utanför par-
keringen på en anslutande väg t/r.

Damer och herrar kör samtidigt men vi delar upp dem 
efteråt i en damklass och en herrklass. Det vill säga om vi 
blir minst 3 damer i varje klass. I annat fall ingår damerna 
i herrklasserna. Juniorerna kör en kortare sträcka om 16,5 
km vilket är ett varv på banan tur och retur. Den långa 
sträckan på 32 km körs två varv tur och retur. Vändningen 
för andra varvet är inte vid start utan 500 meter längre in 
på banan vid en naturlig vändpunkt. Där av 32 km.

Här hittar du en bankarta för området:
http://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&hl=sv&msa=0&msid=111899451443039844490.0004
49843df8d8e6b6650&ll=59.520476,17.763691&spn=0.010666,0.039911&z=15

Den beskriver fler banor men du ser den långa distan-
sen utritad i nordlig riktning. Även den korta finns med i 
höger hörn.

tIdtagnIng
Tidtagning kommer att ske manuellt vid sprintloppet och 
för distansloppet. Videokameror kommer också att nyttjas 
för mer exkat tidtagning och placering. Inga ifrågasättan-
den av tidtagningen kommer att beaktas.

Fortsätter på nästa sida....



anmÄLan

Anmälan sker via svenskainlinecupen.se senast måndag 
den 21/9. 

Uppge vilken klass och distans du tänker köra.

anmÄLnIngsaVgIft

Senior 300 kr
Junior 300 kr
Barn 0 kr

OBS! Betalas på plats vid nummerlappsutdelningen!

prIsutdeLnIng

Sker direkt efter avslutad tävling ca. 15.15.

Pristudelning kommer att ske för följande insatser:

-  Individuella placeringar i respektive klass i   
 Svenska Inlinecupen - Stockholm.

-  Totalsegrare i Svenska Inlinecupen för respektive klass.

- Indivduella placeringar i respektive klass i
 Svenska Inlinecupen - Krisitnehamn den 4/7.

-  Prisutdelning för Stockholm Speedskaters 
 klubbmästerksap.

KontaKtperson

Jan Herrström på jan.herrstrom1@gmail.com eller 
0730-21 54 31.

ÖVrIgt

Tänk på att vi samtidigt kommer att genomföra Stockholm 
Speedskaters klubbmästerskap inom samtliga distanser 
som genomförs i Svenska Inlinecupen.

OBS! Medtag egen dryck. Inga vätskekontroller kommer 
att finnas på de långa distanserna.

OBS 2! Alla deltagare kör på egen risk vad beträffar 
distansloppet. Vi har spärrat av området men gällande 
trafikregler gäller för samtliga deltagare.

Alla måste bära hjälm!


