
     Inbjudan      
 

CKW 3-dagars Etapplopp 
och Veteran Cup 

26-28 maj 
 

CK Wänershof inbjuder till ett tredagar etapplopp med start fredag den 26 maj med Backrace uppför 
konungens Hunneberg.  

Lördag GRAND PRIX lopp som kommer gå mitt i centrala Vänersborg och på söndag ett linjelopp i det 
vackra Dalsland med start/mål i Mellerud 42 km norr om Vänersborg. 

Förutan tävlingsklasser kommer det vara ett barnlopp på lördagen kl.13.00 och på söndagen så körs 
det ett Motionslopp Brudfjällsracet med star kl. 15.00. 

 

Anmälan:  Senast den söndag den 21 maj via SweCyclingOnline.se eller e-post  
 ckwanershof@gmail.com. 
 Vi kommer använda SCF:s Chipsystem. 
 Se till att ert chipnummer finns registrerat i SweCyclingOnline.se  
 För de som inte har chip finns möjlighet att hyra för 200 kr. 
 
Anmälningsavgift:  PF 10-16    400 kr  
 Herrar sen, Herr/Dam Junior  600 kr 
 Herr/Dam Elit   700 kr 
 Veteran cup   250kr per tävling 
 Bankgiro 5851-6444, eller via SWISH 123 122 43 10. 

Efteranmälan:  Är möjlig då på ckwanershof@gmail.com eller senast kl. 14.00 den 26 
maj vid kansliet på torget i Vänersborg. Avgift är då mot 50 % tillägg.  

Start & mål: Första start på fredagens Backrace är kl.17.00  
 Övrigt se kartor och starttider på www.ckw3dagars.se 
 
Nummerlappar:  Kanslitältet vid torget i Vänersborg.  
 Öppet fredag mellan kl. 13.00-15.00. Sedan vid starten från 15.30 
 Lördag och söndag från kl. 06.30 vid start/mål område. 
 
Tävlingsregler: Svenska Cykelförbundets regler och bestämmelse gäller. 



Boende: Erbjudande om boende under 3-dagars på Quality Hotel Vänersborg 

 Dubbelrum inkl. frukost 790 kr.  
 Enkelrum inkl frukost 690 kr. 
 Quality Hotel kommer även att ha Pastabuffé fredag och lördag kväll 

klockan 19:00, till ett pris av 99 kr per person. 
 Kontakta Quality Hotel i Vänersborg för mer information och bokning. 
 Tel. 0521-575720 
 Uppge koden ckw3dagars vid bokning för att få detta pris. 
 
Övriga boenden: Hotel Hehrne & Konferens tel. 0521- 69965 
 Ursand Resort & Camping tel. 0521-18666 
 
Upplysningar:  Tävlingsledare Mikael Larsson, mobil +46 707-42 99 87, 
 e-post mikael@vbgtand.se 
 Bitr. Tävlingsledare Oluf Skoogh, +46 722-22 27 59  
 
Info: www.ckw3dagars.se 
 
 
Inbjudan godkänd av chefskommissarie Jörgen Palm 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

  


