
INBJUDAN TILL 

  Cup 

 
Xamera Cup 4 – Kinnekulle Ring, lördag 15/5 

 
Tävling:   Xamera Cup 4 – Kinnekulle Ring 
Elitklasser:   Herr-elit och -junior, Dam-elit och -junior. 

            PARA RACER är välkomna i dam- eller herr-klasserna, 
   men tävlar likt alla andra på samma villkor. 
                                    Juniorer tävlar i elitklassen men anmälan sker i junior. Integreras 
                         efter anmälningstiden löpt ut med elitklassen efter SCFs definition. 
Ungdomsklasser: Efter FHM nya beslut är nu även ungdomsklasserna välkomna! Tävling
   får ske 1gång/vecka med restriktivt resande. Läs SCFs definition här. 
Pris:    300 kr/deltagare i Elit. 200 kr/deltagare i ungdomsklasserna. 
Starttider:   Block 1, 09:40 P/F10-12år + F13-14 
                                    Block 2, 10:30 P13-14 + P/F15-16 
                                    Block 3, 12:00 D Elit 
                                    Block 4, 14:00 H Elit 
Tävlingstid:  Block 1, 20min + 1 varv 
                                    Block 2, 40min + 1 varv 
                                    Block 3 och 4, 90min + 2 varv 
Prisutdelning: Block 1, 10:15 
                                    Block 2, 11:45 
                                    Block 3, 13:45 
                                    Block 4, 15:45 
Sista anmälan:  Tisdag 11/5. Ingen efteranmälan. 
Plats:    Kinnekulle Ring, Götene. 
Tävlingsform:  Kortbana, 2040m lång motorbana på inhägnat område. Tävlingen är en 

icke offentlig tillställning. Publik är INTE välkommen.  
Tävlingsledare:  Alexander Wetterhall 
Kommissarie:  Chefskommissarie Malin Nystrand samt Kommissarie Lotta Jegenstam. 
Chip:    Alla deltagare skall ha chip, finns att hyra på plats men förboka gärna.   
                                    Chipkontroll sker innan start. 
Toalett:  Finns på området, kolla karta längre ner i dokumentet. 
Dusch:  Dusch och omklädning kommer INTE finnas tillgänglig. 
Servering:  Servering kommer INTE att finnas tillgänglig. 
Hemsida:  https://ckhymer.com/xamera-cup/  



Huvudsponsor:  Xamera 
Kontaktperson:  Alexander Wetterhall, alexander.wetterhall@scf.se 
Karta: 

 
Adress:  Kinne-Kleva, 533 96 Götene. Följ skyltar Kinnekulle Ring. 
Boende:   Vi har rabatterat boende i både Jönköping och Lundsbrunn/Kinnekulle.  
 
Boende Lundsbrunns Resort och Spa – ange: 13978 
Del i dubbelrum: 580:-/per person 
Enkelrum:      849:- 
 
Lundsbrunns Resort och Spa ligger endast 10km från tävlingsbanan på Kinnekulle Ring. 
Trevlig anläggning i natursköna Lundsbrunn vid foten av Kinnekulle med nyrenoverade 
lokaler och eget Spa. Priset avser boende i Sörbodal inkl. frukost. 
Möjlighet till låst cykelförvaring och enklare verktyg för justering/reparation. 
 
Boka via reception@lundsbrunn.se eller via 0511-57190 

Boende Scandic Elmia Jönköping – ange: BXAM130521 
I samarbete med Svenska Cykelförbundet erbjuder vi specialpriser inkl. frukost under Xamera 
Cup 13-15 maj, 2021. 

Enkelrum:  700 kr  
Dubbelrum:  800 kr  

Boka ett av våra fina "cykelrum" där du enkelt kan hänga upp din cykel. Självklart har du 
även tillgång till tvätt av din cykel utanför hotellet eller om du önskar använda vårt allmänna 
cykelrum där du har möjlighet att meka med din cykel.  

Boka via mail på elmia@scandichotels.com eller ring 036-5854610.  



Om Xamera Cup - Elit 
CK Hymer, Jönköping CK, och Tre Berg CK, arrangerar tillsammans en nationell cup med 
fyra deltävlingar: 

 
18/4    Sviestad Motorstadion, Linköping 
TBA    Mantorp Park, Linköping 
14/5   Axamo Ring, Jönköping 
15/5   Kinnekulle Ring, Götene 
 
Respektive deltävling kommer att köras i olika format anpassat efter banan. Notera att elit och 
junior startar samtidigt i så väl herr- som damklass. 
 
Loppen är separata, men en totalsegrare koras i respektive klass efter den sista deltävlingen. 
Vinnaren av respektive deltävling får 20p, tvåan 19p, trean 18p och fortsatt fallande till 19-
plats som får 2p. Övriga får en poäng var. 
 
Om två cyklister slutar på samma poäng avgörs placeringen efter flest antal starter, om inte 
detta räcker så är det flest segrar och till sist bästa resultat i den avslutande deltävlingen. 
 
SWE CUP 
 
Den totala sammanställda resultatlistan i Xamera Cup kommer att ingå i Swecup som första 
deltävling. 
 
Priser 
Tack vare våra samarbetspartners kommer vi kunna erbjuda priser för respektive tävling som 
för totalen. Mer info kommer på cupens hemsida. 
 
Corona-restriktioner 
Tävlingarna genomförs inom ramen för rådande restriktioner. Det innebär att: 

● För närvarande är tävlingarna endast öppna för elit- och juniorklass samt 
ungdomsklasser. Målet är att lägga till fler klasser om förutsättningar ändras. 

● SCF har tagit fram en ny definition angående restriktivt resande när det gäller 
ungdomsklasser samt hur SCF ser på uppklassning av Juniorer till Elitklass.  

● Begränsningar i antalet deltagare per klass kan förekomma. Om det är fler anmälda än 
restriktionerna tillåter så kommer de först anmälda ha företräde. 

● Om restriktioner inte tillåter minst 50 deltagare per klass kan respektive tävling 
komma att ställas in eller skjutas upp. 

● Ändringar av dessa förutsättningar kan ske beroende på pandemins utveckling.  
 
Mer info om restriktioner: https://scf.se/forbundet/riktlinjer-for-cyklister-och-
tavlingsarrangorer/ 


