
Banor: Tävlingarna kommer att hållas i terrängen runt Borgen (Alandsryd,  Värnamo,  Småland) där en ny 
XCO och XCE-bana har byggts inför SM 2016. I området finns ytterligare MTB-leder om 6,5 km samt 15 km, 
fantastiska vägar för landsvägscykling och mängder av aktiviteter inom gångavstånd för hela familjen såsom; 
kanot, vandring, golf m.m.
Definitiva distanser och varv meddelas på mästerskapets webbsida och i PM innan mästerskapen samt mer 
information om terräng och film från banan. Antal varv och bansträckning kan ändras av jury under mästerska-
pets gång beroende på exempelvis väderförhållanden. 

Träning på banan: SM-banan på Borgen är uppmärkt året om. Slutliga tider för träning under tävlingsdagarna 
kommer i PM och på webbsidan. Vid officiell träning skall nummerskylt finnas på cykeln. Under XCE-tävlingar-
na (20/7) är större delen av XCO-banan tillgänglig för träning förutom den del som används för XCE. Provkör-
ning av banor är också möjlig när respektive tävlingsdags program är avslutat. 

Tävlingsregler: SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 4, TR 12 och TR 17 tillämpas. Det är förbjudet att på egen hand 
förändra tävlingsbanor. All träning och tävling sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Anmäl-
da cyklister redovisas på internet med namn och förening. Jurymeddelande kommer att anslås på anslagstav-
lan vid tävlingssekretariat samt på webbsida. Det kommer även att finnas en anslagstavla på tävlingsområdet 
och där anslås grenspecifik information från tävlingsjury och kommissarie. Lagledarmöte onsdag 19/7 kl. 18.30 
i Borgenstugan. Varje deltagande förening skall närvara med en representant.

Rätt att deltaga i MTB-SM: Alla tävlande ska, vid ordinarie anmälningsdatums utgång inneha årslicens för 
svensk förening i den klass anmälan avser. Engångslicens gäller ej vid mästerskap. För utländsk medborgare 
tävlande med svensk licens, gäller SCF:s Mästerskapsregler TR 17.1.003. Svensk medborgare som är bosatt 
utomlands och därmed har licens utställd av annat nationsförbund än SCF har rätt att delta i mästerskapstäv-
lingar efter att senast vid anmälningstidens utgång har registrerat sig för mästerskapsdeltagande, då represen-
terande förening tillhörande SCF.

Seedning: Se SCF:s Mästerskapsregler TR 17.

SM-status: Kraven för SM-status är att det är minst tre (3) startande från minst två (2) föreningar i klassen.

Lag-SM: Genomförs i Cross Country, enbart i ungdomsklasserna.

Nybörjare: Det kommer att köras ett kort XCO (söndag) för de yngsta. Anmälningsavgift 20 kr/start. Medalj till 
alla fullföljande. Anmälan kan göras på plats (men helst enligt anvisning under ”Anmälan”) och kräver inte chip 
för start.

mountainbikesm.se

Den 20-23 juli arrangeras 2017-års Svenska Mästerskap i Mountainbike i Värnamo. Vi hälsar 
aktiva, föreningar och publik varmt välkomna till tävlingsområdet i det småländska frilufts-
område Borgen. Under mästerskapen ska svenska mästare koras i klasserna XCE (sprint) , 
XCO (cross country) och XCR (stafett). 

Inbjudan



Anmälan: Anmälan ska vara registrerad senast tisdagen 11 juli och skall göras genom SCF:s system (In-
dTA). Av SCF:s fastställd anmälningsavgift 300:- per deltagare och gren insättes samtidigt med anmälan på 
BG 5086-9437. Anmälan är komplett först när anmälningsavgiften är betald. Anmälan måste göras via IndTA 
och anses bekräftad då cyklisten finns med i listan över anmälda i IndTA. Anmälningsavgift skall erläggas av 
tävlande även om denne inte kommer till start, såvida inte annan överenskommelse görs med arrangören.

Avanmälan/DNS: Senast kl. 15,00 tisdagen den 18 juli skall åkare (senior och junior D/H) som ej ämnar vara 
med på XCE skriftligen återtaga sin anmälan. Definitivanmäld cyklist i XCE som ej kommer till start och inte är 
avanmäld eller kan uppvisa läkarintyg som styrker sjukdom eller skada, skall till SCF erlägga fastställd straff-
avgift. Individuellt anmäld cyklist är avstängd från allt tävlande intill dess straffavgift erlagts

Chip: SCF´s chipsystem kommer användas under mästerskapet. Chip beställs och köps av SCF - vi uppma-
nar de deltagare att inte har chip att se över detta, idrottslyft kan sökas för chip till ungdomar. Ett begränsat 
antal chip kommer finnas för hyra (hyrkostnad är 200 kr/start för samtliga klasser). Åkare som inte har chip 
monterat på cykeln kommer att nekas start. Nybörjarklass kräver inte chip.  

Efteranmälan: Kan göras fram till kl. 15.00, två (2) dagar före respektive tävling. För efteranmälan utgår en 
extra avgift på 500 kr per deltagare, utöver den ordinarie anmälningsavgiften.

Nummerlappsutdelning: Cykelskylt och ryggnummerlapp för respektive tävlingsdag avhämtas klubbvis i täv-
lingssekretariat enligt öppethållandetider. Vikning och/eller förändring av nummerskylt och/eller nummerlapp ej 
tillåten och kommer att bestraffas.

DAG              GREN           KLASS

Onsdag 19/7         OFFICELL TRÄNING 

Torsdag 20/7     XCE              SAMTLIGA KLASSER

Fredag 21/7  XCO             F 10-12, P 10-12
                   XCO             F 13-14, P 13-14
                   XCO             H 30, H 40, H 50
                   XCO             D 30, D 40, D 50
     
Lördag 22/7  XCO             F 15-16, P 15-16
                  XCO             D/H JUNIOR
                  XCO             NYBÖRJARE 
                  XCO             D/H SENIOR
      
Söndag 23/7          XCR            Ungdom
                 XCR             Senior

Preliminärt tävlingsprogram: Notera att programmet endast visar vilken dag en klass ska tävla i respektive 
gren, exempelvis startar inte H30/40/50 samtidigt, vissa klasser kan dock komma att samköras. Slutliga start-
tider samt klassindelning i sprint kommer löpande på webb och i PM. 



Prisceremoni: Prisceremoni sker efter avslutad tävlingsklass. Prisutdelning sker vid tävlingsområdet. Medaljer, 
samt mästerskapströjor utdelas till H/D senior, junior och U23 på XCO samt H/D senior på XCE. Cyklister skall 
vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller av den tävlandes förening godkänd representationsklädsel. 

Presskonferens: Äger rum omedelbart efter målgång i klasserna D Senior och H Senior. Vinnarintervjuer görs 
med samtliga vinnare.

Dopingkontroll: Cyklist som efter målgång blir informerad att han/hon skall infinna sig till kontroll är skyldig att 
följa de förhållningsregler som kontrollanten meddelar.

Camping och logi: Camping centralt belägen och cykelavstånd till tävlingsområdet. Vi hänvisar all camping i 
närområdet till anvisad camping/uppställningsplatser. Information och kontakt för bokning finns på www.moun-
tainbikesm.se.

Hitta till tävlingen: Karta och vägbeskrivning finns på mästerskapets webbplats.

Tävlingsområdet: Försäljningar av fika/mat och cykeldelar, utrymme för ombyte, dusch och toaletter samt 
cykeltvätt finns i anslutning till tävlingsområdet. Officiell anslagstavla på tävlingsområdet. 

Tävlingsjury: Mikael Nystrand chefskommissarie, Kari Pakkanen kommissarie, Anders Persson kommissarie, 
Christer Andersson kommissarie, Christer Johansson målchef.

Information/kontakt: 
Tävlingsledare: Geir Inge Folkestad, gimulti@gmail.com, 070-3815118
Eventledare: Keith Johansson, info@keithjohansson.se, 076-1035600
Chefskommissarie: Mikael Nystrand
Övriga frågor: info@mountainbikesm.se

Notera att du i och med anmälan har du godkänt att resultat, lista över deltagare och ev. bilder får publiceras 
på vår webb och i våra övriga mediakanaler. All tävling och träning sker på egen risk. Svenska Cykelförbundets 
tävlingsregler gäller.

Inbjudan godkänd av chefskommissarie.  


