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Inbjudan (revision 2) 

SCF Svenska mästerskapen i cykelcross 2022 
 

Västerås Cykelklubb bjuder in till Svenska mästerskap i cykelcross 2022 helgen 20–21 november 

2021. Tävlingarna hålls i och runt om badgropen i Hökåsen utanför Västerås. Arenan, känd som 

Groopencross sedan första racet 2015, bjuder på en varierad terräng med mycket sand. Det är inte 

för inte som vi kallar Groopencross för Sveriges motsvarighet till Zonhoven! Vi utlovar en vacker och 

utmanande bana i en häftig tävlingsmiljö som vi har förädlat genom åren. 

Regler CXSM 2022 
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 och TR17 gäller. Deltagande sker på egen risk. Teknisk kontroll 

av däckbredd och annan utrustning kan förekomma i samband med upprop för samtliga klasser.  

SM status på alla klasser förutom F/P 10-12 

Valfri typ av cykel är tillåten enligt SCF:s regler i klasserna F/P 10–12, 13–14, 15–16. 

Tävlande ska vid ordinarie anmälningsdatums utgång, ha gällande årslicens (dvs. 2021-års licens) 

för svensk förening i den klass anmälan avser. Engångslicens gäller inte vid mästerskap. 

För utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller SCF:s Mästerskapsregler TR 17.1.003. 

Anmälan och licens ”OBS ny anmälningsplats” 
Ordinarie anmälan inkl. avgiftsbetalning sker senast 7 14 november 2021 via Sportstiming 

SwecyclingOnline (IndTA), 

Licens för 2021 gäller. För att söka licens krävs ett UCI-ID. Viktigt att deltagare som söker licens har 

ett UCI-ID i god tid innan licensen ska gälla. UCI-ID sökes hos SCF och tar ca en vecka. 

Efter 7 14 november 2021 kan efteranmälan ske fram till: 

− 18 november kl. 15.00 för tävlingar på lördagen 20 november 

− 19 november kl. 15.00 för tävlingar på söndagen 21 november. 

Vid efteranmälan tillkommer ett tillägg om 500 kr. Efteranmälan inkl. avgiftsbetalning sker via 

Sportstiming SwecyclingOnline (IndTA). 

Chip och nummerlappar 
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för 

samtliga klasser. Chip kan hyras på plats för 200 kr. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 kr. 

Nummerlappar kan avhämtas mellan kl. 15 – 20 den 19 november vid Malmabanan. På aktuell 

tävlingsdag kan nummerlappar hämtas i sekretariatet i anslutning till målvagnen vid banan från kl. 

08.00. 
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Start- och tävlingstider 
Beroende på väder eller andra omständigheter kan träningstider ändras eller ställas in. Meddelande 

om detta sker via speaker gäller.  

Upprop 15 min innan start. Tävlande som inte kommer i tid placeras där plats medges. 

Träning andra tider på banan eller i området sker med hänsyn till allmänhet och boende. Trafik- och 

allmänna ordningsregler gäller. Skyltar ska respekteras. 

Lördag 20/11 

Starttid  Klasser / moment Tillåten 

cykel 

Tävlingstid 

(min) 
Anmälnings- 

avgift (kr) 

Prisutdelning 

      

09:30-

09:50 

Banan öppen för träning – – – – 

10:00 Flickor/Pojkar 10–12 Valfri 20 300 10:35 

10:30 Flickor/Pojkar 13–14 Valfri 30 300 11:15 

11:10 Flickor/Pojkar 15–16 Valfri 40 300 12:00 

12.00-

12:30 

Banan öppen för träning – – – – 

12:40 Herrar 30 Cykelcross 40 450 13:35 

13:30 Herrar 50 Cykelcross 40 450 14:35 

14:30 Herrar 40 Cykelcross 40 450 15:20 

 

Söndag 21/11 

Starttid Klasser / moment Tillåten 

cykel 

Tävlingstid 

(min) 
Anmälnings- 

avgift (kr) 

Prisutdelning 

      

09:30-

09:50 

Banan öppen för träning – – – – 

10:00 Herrar Junior Cykelcross 40 450 10:50 

10:50-

11.10 

Banan öppen för träning – – – – 

11:20 Damer 

Junior/Veteran/Senior 

Cykelcross 40 450 12:10 

12.10-

12:30 

Banan öppen för träning – – – – 

12:40 Herrar Senior Cykelcross 60 450 14:00 

 

Tävlingsbanan 
Banan är placerad i och runt om den sandiga badgropen i Hökåsen utanför Västerås. Underlaget 

består av sand, grus och gräs. Varvet är ca 2,8 km. Start och mål ligger vid parkeringen för Hökåsen 

Gropen. Beroende på väder eller andra omständigheter kan bansträckningen ändras. 

Tävlingssekretariat: Målvagnen vid Hökåsen Gropen, Västerås. 
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Seedning 
Vid seedning till startordning för Cykelcross-SM för Herrar Seniorer/Juniorer samt Damer gäller 

följande indelning: 

− I grupp 1 med lägst startnummer placeras cyklister som har UCI-poäng i gällande UCI-

ranking. Cyklist med flest UCI-poäng placeras först. 

− I grupp 2 placeras cyklister med poäng i innevarande säsongs SWE Cup. Cyklisterna 

placeras efter poäng i fallande ordning. 

− I grupp 3 placeras övriga cyklister i lottad ordning. 

Vid seedning till startordning för Cykelcross-SM för Ungdomsklasser och Veteranklasser gäller 

följande indelning: 

− I grupp 1 placeras cyklister med poäng i innevarande säsongs Ungdoms- respektive Master 

Cup. Cyklisterna placeras efter poäng i fallande ordning. 

− I grupp 2 placeras övriga cyklister i lottad ordning. 

Prisceremoni  
Prisutdelning sker enligt tidsschema. Cyklisterna ska vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller 

av den tävlandes förening godkänd representationsklädsel.  

Praktisk platsinformation 
Hitta hit och parkering 
Adress tävlingsområdet: Hökåsen gropen, GPS: 59°39’47.8”N 16°36’19.0”E, Google Maps här. 

Bilparkering vid Malmabanan, Google Maps här. Följ skyltningen.  

Dusch och ombyte 
Dusch och ombyte sker vid Malmabanan. 

Sjukvård  
Sjukvårdsutbildad personal kommer att finnas i tävlingsområdet. 

Servering 
Servering kommer att finnas vid start-/målområdet.  

Information på plats 
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på anslagstavla vid målvagnen. 

Kontakt och mer info 
Tävlingsledare 
Jan Stavås, telefon: 070-522 25 18, e-post: cxsm2022@gmail.com  

  

https://goo.gl/maps/BFngxqxJo5S9MMSV8
https://goo.gl/maps/D2ZL85o4Mah9PMCZA
https://goo.gl/maps/dMJn9ya1FHHfLq7k7
mailto:cxsm2022@gmail.com
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Tävlingsjury 
− Chefskommissarie: Henrik Ehrin, telefon: 076-131 44 86 

− Kommissarier: Milla Jonsson och Nizze Gustavsson 

− Målchef: Mirella Ehrin 

Kontakt och mer info 
Hemsida: vasterasck.se/cxsm2022 . Kontakt SM: cxsm2022@gmail.com. Kontakt Västerås 

Cykelklubb: sekreterare@vasterasck.se.  

Sociala medier 
Dela gärna dina digitala SM-minnen – tagga #CXSM2022 och #VästeråsCK. Vi finns på Facebook 

och på Instagram, sök på CXSM2022. 

https://vasterasck.se/cxsm2022/
mailto:cxsm2022@gmail.com
mailto:sekreterare@vasterasck.se

