
                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                           

 

Höllviken CK hälsar tävlande, ledare och publik välkomna till Höllviken Elit GP 2018! Tävlingen äger 

rum i Vellinge, beläget i sydvästra delen av Skåne. Höllviken GP är en av flera tävlingar i detta 

veckoslut. Kombinera gärna denna tävling med Ringenloppet lördagen den 28 juli och Elisedals GP 

söndagen den 29 juli! 

Före tävlingen klockan 17.45 genomförs en tävling för barn och ungdomar (nybörjarklass).  

Klasser 

Herrklasser; H elit, H 30 och H Junior (innehavare av elit-, U23-, master- eller juniorlicens) 

Damklasser; D elit, D 30 och D junior (innehavare av elit-, master- eller juniorlicens) 

Samtliga Herrar startar tillsammans, gemensam prislista. 

Samtliga Damer startar tillsammans, gemensam prislista.  

Beskrivning av tävlingsklasser finns på SCFs hemsida under denna länk: 

http://scf.se/landsvag/tavling/tavlingsklasser/ 

 

Prissummor 

Total prissumma är 20 000 kronor. Prissumman fördelas till: 

Damer plats 1-3 samt 7 spurtpriser. 

Herrar plats 1-3 samt 10 spurtpriser. 

Start och målplats 

Torget i Vellinge. Se bifogad karta! 

Starttider och längd på tävlingen samt tid och plats för prisutdelning 

Damer startar klockan 18.15 och tävlar i 45 minuter plus 3 varv. Prisutdelning klockan 19.15. 

Herrar startar klockan 19.30 och tävlar 60 minuter plus 3 varv. Prisutdelning klockan 20.45. 

Prisutdelning sker vid start och målområdet på torget i Vellinge på klockslag enligt ovan. 

Varvad cyklist utgår. 

 

 Höllviken CK bjuder in till: 

Höllviken Elit GP 
27 juli 2018 

 



 

Bansträckning och distans 

Varje varv mäter cirka 1,2 kilometer. Karta över bansträckningen finns bifogat till denna inbjudan. 

Banan är avstängd för trafik i sin helhet. 

Service 

1 fast serviceplats finns. Se karta! Material i egen regi med eget märkt material. Obs! Ingen neutral 

service finns. Ett respitvarv tillämpas. 

Tävlingssekretariat 

Tävlingssekretariatet är öppet från klockan 17.00 fram till efter prisutdelning och är beläget vid start- 

och målområdet. 

Tävlingsregler 
 
Svenska Cykelförbundets regler för tävling tillämpas. Se Svenska Cykelförbundets hemsida,  
http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingsregler/  
 

Nummerlapp och målfotolapp 

 Stor nummerlapp placeras väl synlig på nedre delen av ryggen. 

 Målfotolapp placeras väl synlig på vänster sida. 

Tidtagning 

SCFs chip-tidtagning tillämpas.  

Startavgift, anmälan och betalning 

Startavgift 350 kronor. 

Anmälan görs på Swecyclingonline.se. Betalning görs till Höllviken CK:s BG 859-4269 skall vara 

klubben tillhanda senast torsdagen den 26 juli. Märk din inbetalning med HCK GP 2018 samt 

föreningens namn. Vi uppmanar er vänligen att anmäla er föreningsvis. Vid efteranmälan, se nedan. 

Utländska cyklister anmäler sig via email till Maria Palm, maria.k.palm@gmail.com och betalar på 

plats innan start.  

Efteranmälan 

 

Efteranmälan kan, mot tillägg av SCF:s beslutade efteranmälansavgift, göras fram till en timme före 

start.  

Summa avgift vid efteranmälan är 600 kronor.  Betalning görs på plats. 

Parkering 

Parkeringsplatser för tävlande finns vid Vellinge Idrottsplats alldeles intill vattentornet i Vellinge. 

Parkering för besökare finns i närområdet och skyltar anger lämpliga parkeringsmöjligheter. 

 



Omklädning, dusch och toalett 

Omklädningsrum, dusch och toalett finns inne på Vellinge Idrottsplats, intill vattentornet i Vellinge.  

Bra att veta! 

 

Enklare förtäring och dryck finns att köpa i anslutning till start- och målområdet. Livsmedelsaffärer 

finns i Vellinge tätort.  

 

Mer information om Höllviken Elit GP 2018 kommer att läggas ut efter hand på www.hollvikenck.se 

samt på vår Facebooksida. facebook.com/pages/Höllviken-GP 

Mer information? 

Frågor besvaras av tävlingsledare Staffan Hellberg 0729-666 866, eller av banchef Roger Källberg 

0733-36 15 41 

Boende i anslutning till tävlingen 

Boende finns i Vellinge, Höllviken, Skanör, Falsterbo och närliggande områden. Se webbplatsen 

Söderslätt – sydvästra Skåne,  www.soderslatt.com och Vellinge kommuns turistbyrå, 

www.vellinge.se. 

 

Vi ser fram emot att träffa er alla den 27 juli! 

Höllviken Cykelklubb 

Staffan Hellberg, tävlingsledare 

Inbjudan är godkänd av chefskommissarie Anders Persson 

http://www.hollvikenck.se/
http://www.soderslatt.com/
http://www.vellinge.se/


Bana Höllvikens Elit GP 27 juli 2018 

1 Bansträckning cirka 1,2 km 

2 Start och mål 

3 Serviceplats 
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Vi tackar våra sponsorer som gör det möjligt för oss att 

arrangera Höllviken GP 2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


