
Svenska Inlinecupen är en inlinestävling som arrangeras av Svenska 
Skridskoförbundet  

Stockholm Speedskaters är värd och arrangör för första deltävlingen av  
Svenska Inlinecupen den 8 maj 2010 

 

Dag 
Lördagen den 8 maj 2010. 

Plats 
Kungsängen Brunna vid Livgardets parkering. 

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

Tider 
09.00 - 10.00 Nummerlappsutdelning (09.00 - 10.30 nummerlappsutdelning för barn) 
10:30 Start 500 m sprint herrar/damer klass A, B, C, Elit och Junior. 
11.30 Start 200 m sprint barn. 
12.30 Första start 1000 m sprint herrar/damer klass A, B, C, Elit och Junior. 
13.20 Start 1000 m distans barn. 
15:00 5000/10000 m Poänglopp herrar, damer och juniorer. 
16:30 Prisutdelning. 
Samtliga herrar, damer och juniorer ska ha hämtat ut sin nummerlapp senast kl 10:00. Efter 
den tidpunkten stänger vi nummerlappsutdelningen. 

Kom i god tid! 

Distanser 
Följande distanser körs i Stockholm: 

500 m – herrar, damer, juniorer 
1000 m – herrar, damer, juniorer 
5000/10000 m – poänglopp, herrar, damer, juniorer 
200 m – barn 
1000 m – barn 

Alla distanserna genomförs vid Livgardets parkeringsplats i Kungsängen i västra Stockholm. 

Anmälan 
Du anmäler dig via vårt formulär nedan. Du blir automatiskt anmäld till samtliga distanser när 
du skickar in formuläret. 

Om du är osäker på vilken klass du tillhör kan du använda dig av följande guide: 
(tidsangivelsen gäller 10.000 m) 



Klass A under 20 min 
Klass B 20-25 min 
Klass C över 25 min 

Anmälningsavgift 
Senior 300 kr 
Junior 150 kr (14 år - 17 år) 
Barn deltar kostnadsfritt 

Du betalar genom att sätta in pengar på postgiro 40 92 96 – 1. Märk inbetalningen med SIC 
2010 Förnamn Efternamn. 

Sista anmälningsdag: 30 april 

Fullständig lista över de som anmält sig läggs ut den 6 maj. 

Efteranmälning görs på plats. Pris 450 SEK för samtliga klasser. 

Banorna 
Samtliga lopp genomförs på Livgardets parkering. 

Samtliga distanser delas in i klasserna A, B, C, Elit och junior. 

Tidtagning 
Tidtagning kommer att ske manuellt för sprintloppen och distansloppet. Videokameror 
kommer också att nyttjas för mer exakt tidtagning och placering. Inga ifrågasättanden av 
tidtagningen kommer att beaktas. 

Servering 
Restaurang finns i anslutning till tävlingsområdet. Varm och kall mat går att beställa. 

Prisutdelning 
Sker direkt efter avslutad tävling ca. 16:30. 

Prisutdelning kommer att ske för individuella placeringar i respektive klass i Svenska 
Inlinecupen - Stockholm. 

Kontaktperson 
Jan Andersson på isjanne.andersson@tele2.se eller 0706-714636. 

Övrigt 
Hela tävlingsområdet är avspärrat. Uppvärming utanför tävlingsområdet sker på egen risk. 

Alla måste bära hjälm! 

Svenska Inlinecupen är en rullskridskotävling som arrangeras av Svenska Skridskoförbundet. 

 


