IF Saab Linköping inbjuder till
Saab AKTIV Mästerskap i Cykel
Tid:

Söndag 25 Augusti 2019

Allmänt:

Mästerskapet körs tillsammans med motionsloppet Roxen Runt som
arrangeras av CK Hymer. Anmälan görs till info@korpensaab.se och
efter målgång träffas vi och har en intern prisutdelning. Ingen
anmälan eller inbetalning görs via hemsidan för Roxen Runt. För
övrigt gäller information för Roxen Runt.
http://ckhymer.com/roxen-runt/

Start:

Saab Arena kl. 9:30 i startgrupp för 25, 30 eller 35 km/h. Du väljer
själv på plats, vilken startgrupp du önskar vara i.

Mål:

Gumpekullavägen
https://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=5869BDE8E717FFD568
5B88C549E4EE50.fe3?fileId=uqnoratuakazikyz

Tidtagning:

Stänger 14:30.

Samling efter
målgång:

Storgatan utanför St. Larskyrkan

Nummerlapp:

Hämtas vid:
Cykelspecialisten i Linköping 24/8 kl 13:00-15:00
SAAB Arena i Linköping 25/8 kl 08:00-09:00

Rätt att delta:

Alla anställda inom Saab-koncernens företag i Sverige har möjlighet
att delta samt pensionärer som inte har tagit ny anställning i annat
företag.

Antal deltagare:

Maximalt 30 personer kan anmäla sig via Saab AKTIV, turordning
efter anmälan.

Banan:

Banan mäter ca 97 km runt sjön Roxen. Bakom förbil tar vi oss ut ur
Linköping och efter ca 6km vid Bergsvägen släpper vi med
masterstart. Pilar, skyltar och flaggvakter där det är svängar. Norra
sidan är kuperad och södra sidan flack med mer vind.
http://ckhymer.com/roxen-runt/

Klasser:

Herrar individuellt
Damer individuellt

Regler:

Vi kör med Vätternrundans regler d.v.s. inga tempocyklar eller
Tempobågar. Inga täckta hjul är tillåtna. Trafikregler ska följas.

Depå:

Vätska vid start och Norsholm (50 km). Fika vid målgång.

Startavgift:

50:-. Betalas in till egen förening, föreningen betalar sedan in till PG
894547-9.
Ange föreningens namn och ”Saabmästerskap cykel”.

Anmälan:

Senast den 19 augusti till info@korpensaab.se
Märk anmälan med:
Namn, personnummer, e-post, telefon, klubb (ex. IF Saab
Linköping, Bofors Fritid, AT fritid, Saab Göteborg IF …)

Försäkring:

Alla Saabanställda deltagare är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att start- och resultatlistor,
fotografier samt reportage från tävlingarna får publiceras på Saab
Aktivs hemsida och Saab ABs intranet.

Kontaktperson:

Åke Segerberg (IF Saab Linköping), 0734-182436
ake.segerberg@saabgroup.com

Välkomna!
Saab AKTIV Hemsida: www.saabaktiv.se

