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89:e Västboloppet 

19 september 

 

Klasser 

HJ/HS, HElit och Damer, samtliga ingående i SWE Cup 

 

 

Hålltider Västboloppet (Söndag)        
Klass Start Varv I  II  III  IV  V VI VII  VIII IX Målgång  Distans  
HJ/HS 09:00 09:28 09:57 10:25 10:54 11:22 11:51       11:51 108 
H-Elit 11:10 11:37 12:04 12:31 12:58 13:25 13:52  14:19 14:46 15:13 15:13 162 
Damer 13:00 13:31 14:02 14:33 15:04 15:34     15:34 90 
18km varv Baseras på 2019 års snitt varvtider för samma bansträckning.  

 

 

Regler 

SCF:s tävlingsregler för landsväg samt gällande trafikregler tillämpas. Hjälp oss också att få 

lagledare och supportrar att respektera våra funktionärer. De finns på och utmed banan 

enkom för er säkerhets skull! 

 

Service Västboloppet 

Enligt SCFs regler för SweCup-klassade tävlingar.  

 

Lagledarmöte SWE-cup 

Samtliga SweCup-cyklister ska representeras på lagledarmöte på söndagen enligt tider nedan. 

Samtliga ansvariga för lagservicebilar som skall delta under tävlingen skall delta på 

lagledarmötet. Radioutrustning för lagservicebilar (för de bilar som ej har egen radio) kvitteras 

ut i god tid före start vid start/målområdet. 

Enligt nytt förslag på tidsschema: HJ/HS: kl 08:00, HE kl 09:40, Damer kl 12:00 Kom i 

god tid. 

 

 

Langning 

Det tillåts langning i backen före mål, langningssträcka märkt med langning börjar resp. 

langning slutar. I anslutning till denna placeras även linjeloppets skräpzon.  

 

 

Banor 

Observera att banan delvis går på grusväg (ca 3 km/varv). Samt att asfalten i en av 

kurvorna på den första asfalterade, sträckan ca 2km efter mål har en defekt, vilket 

kommer märkas ut och varnas för med hjälp av funktionär. För mer info. se hemsida 

www.vastboloppet.se 

 

http://www.vastboloppet/


Kansli och nummerlappar 

Kansli öppnar en timme före första start och finns i anslutning till start & mål inne i Bokskogen. 

Lilla nummerlappen på vänster sida. Om du är överkänslig mot något läkemedel eller har 

någon sjukdom som våra sjukvårdare bör känna till gör en notering på nummerlappens baksida 

och skriv telefonnummer till någon som vid behov kan ge ytterligare upplysningar. 

 

Prisutdelning 

Prisutdelning sker kort efter målgång. 

 

Omklädning 

Obs!! ingen tillgång till omklädning i år.  

 

Internet 

All information om tävlingarna hittar ni på: 

www.vastboloppet.se 

 

PM:et är godkänt av Chefskommissarie Henrik Ehrin.  

 

Upplysningar 

Johan Nordlund  

Tfn. 070 556 96 95 

johan.am.nordlund@gmail.com 

 

Ove Nilsson 

Tfn. 070-5781073 

ove_nilsson84@hotmail.com 

 

http://www.vastboloppet.se/

