
 

 

 
 

 

 
 
 

Inbjudan till UppsalaCrossen 
Söndagen 2017-11-12 

 

Varmt välkomna till 11:e deltävlingen i CX-pokalen, hösten 2017. 
UppsalaCrossen körs i Sunnerstaåsens friluftsområde, vilket är beläget ca. 
8km söder om centrala Uppsala. 
 
Hålltider för UppsalaCrossen 

Tid Klass Tävlingstid Prisutdelning 

 Träning på banan   

09.30 P/F10-12  20 min 12.00 

10.00 P/F13-14  30 min 12.00 

10.40 Herrar B & P15-16 40 min 12.00 

11.30 Nybörjare 1 varv 12.00 

11.50 Träning på banan   

12.20 Dam & F15-16 40 min 13.20 

13.10 Herrar A 50 min 14.20 

14.10 Open motion mix 30 min  

 
Regler 
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 samt SCF:s cupregler för cykelcross. Deltagande sker 
på egen risk. 

Anmälan 
Anmälan till loppet sker i IndTA på Idrott Online. Tävlingen återfinns i tävlingskalendern 

på IndTA. Betalning görs i samband med anmälan, senast söndagen den 5 november.  
Betalning görs till CK Uni på plusgiro 132207-2. 
Avgift 300 kr, ungdomar och Motion Open Mixed 100kr, Nybörjare 50kr 

Efteranmälan 
Efter den 5:e november kan efteranmälan ske fram till 1 timme före start.  

En extra efteranmälningsavgift om 150 kr tas ut för Senior och Motion Open Mixed. 
Ingen extra avgift för ungdomar och nybörjare.  
Efteranmälan sker på tävlingsplatsen. 
OBS! Betalning vid efteranmälan kan endast ske via Swish! 

 
Licens 



Giltig licens krävs i samtliga klasser utom för nybörjare samt i klassen motion Open mix. 
Engångslicens kan lösas i ungdomsklasserna och kostar 100 kronor. För att kunna lösa 

engångslicens måste man också vara medlem i förening ansluten till SCF. I övriga klasser 
krävs årslicens. 

 
Dusch och Ombyte 
Sunnerstastugan. På tävlingsområdet. 

 
Nummerlappar 
Uthämtas vid sekretariatet vid Sunnerstastugan. 

 
Chip 
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför 
obligatoriskt för alla klasser utom nybörjare. Chip kan hyras för 200:-, ungdomsklasser 
100:-  

Hör gärna av er till tävlingsledaren i god tid innan tävlingen om ni avser att hyra ett 
chip.  
Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-. 

 
Resultat 
Anslås på Uni.se och scf.se så snart som möjligt efter tävlingen. 

 
Träning 
Träning på banan kan ske från soluppgång 12/11 fram till 15 min före första start. 
Träningstillfällen kommer också att utannonseras under dagen via speaker. 

 
Turistinformation 
Uppsala turistinformation, 018 727 48 00, http://www.destinationuppsala.se/ 

 
Sjukvård 
Utbildad personal finns vid sekretariatet. 

 
Hitta Hit 
Adress: Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds väg 270, 756 52 Uppsala 

 
Kontakt 
Tävlingsledare: Louise Söderström 0767166926 louise.soderstrom@gmail.com 
 

Inbjudan godkänd av chefskommissarie Christer Andersson 
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