
DELTAGARINFORMATION - Malmö Velo Classic 2012 
Tid och plats
Lördagen den 8:e september  2012.   
Start båda sträckor klockan 09.00, på Husievägen vid startskynke, vid Husie Idrottsplats i Malmö. 
Startgrupp 1 (120 km slingan) har nummerlappar i serien 100-700. Dessa startar först. 
Startgrupp 2 (75 km slingan) startar bakom första startgrupp. Nummerlapp 701-999.
 
Detta är ett motionslopp för cyklister. Då vi cyklar på vanliga vägar och samsas med övrig trafik gäller vanliga 
trafikregler längs hela sträckan. Cykla försiktigt och ta hänsyn till dina medcyklister och medtrafikanter.  
Alla ansvarar för sig själva och man cyklar på egen risk!

Startområdet 
Start- och målområdet är vid Husie Idrottsplats. Sekretariat, omklädningsrum, toaletter etc finns i byggnaden 
vid Husie Idrottsplats. Själva starten och målet sker söder om idrottsplatsen på Husievägen (bredvid fotbolls-
träningsplanerna) vid startskynket. 
I sekretariatet vid Idrottshuset hämtar alla löpare ut sin nummerlapp och sin tröja. Det finns aktiviteter och visning av 
olika cykelrelaterade varor och tjänster i vårt visningsområde som är öppet ca 8-15.  I mån av lediga platser / återbud 
går det att köpa via hemsidan www.malmoveloclassic.se. Finns det efteranmälning kvar kan det även gå att köpa på 
BikePro på onsdagen till fredag - kontrollera vår hemsida www.malmoveloclassic.se. Troligtvis går det INTE att köpa 
efteranmälan under lördagen.

Nummerlapp och chip 
Nummerlappar och chip delas ut i nummerlappskuverten. Dessa kan hämtas antingen hos BikePro på Lundavägen 60 
i Malmö onsdagen till fredagen 5-7:e september - MOT UPPVISANDE AV STARTBEVIS. Det är öppet på BikePro kl 10 - 
18.  OBS! Hos BikePro går det endast att hämta ut mot uppvisande av startbeviset.

Det går även att hämta nummerlappskuverten på lördagen den 8:e september mellan 7.30 och 8.45 i sekretariatet. 
Även här är det bra om man har startbevis, men ID-kort räcker också (så kollar vi i utskriven lista om ni har betalt). 
I nummerlappskuvertet får du även ett chip och kardborreband, numret som är instansat på chippet står även på 
iläggsbladet i kuvertet. Chippet ska du fästa på benets nedre del och chippet ska vara riktat utåt under hela loppet. 
Vid varje tillfälle som du passerar över de utlagda antennmattorna ute på banan registreras dina passertider. Efter 
målgång återlämnas chippet till målpersonalen - lämnar du inte tillbaka chippet debiteras du med 100 kr.

Nummerlappen ska fästas synligt på ryggen, använda gärna bifogade säkerhetsnålar eller nummerlappsbälte. 
Tidtagningen startar vid startskottet. Se till att cykla över mattorna för att få din tid registrerad vid mellantider och 
sluttid. På 120 km rundan har vi två mellantider och en sluttid, på 75 km har vi en mellantid och en sluttid. Helst ska 
du ha foten med chippet så nära marken som möjligt när du passerar tidtagningen för att minska risken att vi missar 
din tid.

Omklädningsrum 
Det finns fyra omklädningsrum i Idrottshuset på Husie Idrottsplats som vi kan använda. Tre stycken för herrar och ett 
för kvinnor. Där finns även dusch och toalett. Dock kan det bli trångt, så kom gärna ombytt.
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Vatten vid startområdet 
Det finns vatten i omklädningsrum och på toaletterna i Idrottshuset Husie IP.

Klädförvarning 
Vi har ingen bevakad klädförvaring, enklast är att man låser in extra kläder i bilen.

Dusch 
Dusch finns i omklädningsrummen.

Parkering 
Det finns flera parkeringar, dels på gamla regementsområdet, men även på andra sidan Husie Kyrkoväg. Det finns 
även möjlighet att parkera vid motorbanan (ca 1 km bort). Titta gärna på kartan för att se var det går att parkera. 
Kommer man sent kan det kanske bli så att man får parkera lite längre bort och cykla till starten. Respektera 
Bakluckeloppisen och parkera inte på deras område. Kom i tid! 

Kollektivtrafik 
Vill man åka buss till startområdet är det enklast att titta på Skånetrafikens hemsida, www.skanetrafiken.se.
Närmaste hållplatser är Toftängen eller Stenkällan

Uppvärmning 
Vi har ingen gemensam uppvärmning. 

Starten och inledningen 
Starten sker kl 09.00. 120 km startar främst och 75 km i startfållan efter. Vid starten kommer vi att ha motorfordon 
som kör först och leder cyklisterna ut ur de trafiktäta områdena. När vi kommer ut på mindre trafikfarliga gator är det 
bara att dra på, men respektera alla trafikregler!  Var även hjälpsam - märker man att det är grus på vägen eller bil 
som kommer - skrik gärna ”Grus på vägen!” eller ”Bil kommer”. Det är ett motionslopp och vi hjälper varandra!

Banmarkering 
Banan kommer att markeras med skyltar på ca 1 meters höjd längs med banan. Det är högerpilar, vänsterpilar och 
rakt-frampilar.  Alla har Malmö Velo Classics Logo. Ser du ingen vänster- eller högerpil är det rakt fram på vägen. 
Vi kommer också försöka ha trafikvakter som hjälper till att varna cyklister / bilar vid farligare korsningar. Dessa 
trafikvakter kommer prioritera att vara i främsta leden och följa 120 km cyklisterna. Efter delningen kommer 75 km 
cyklisterna till stor del cykla utan trafikvakter. Banornas längd är inte exakt 120 km, snarare 122 km resp 77 km.
OBS!  Ta det lugnt och följ alla trafikregler - detta är ett motionslopp där vi delar vägarna med vanlig trafik.

Depåer / Vätskestationer 
Det kommer att finnas 2 depåer / vätskestationer längs med 120 km rundan och en längs med 75 km rundan. Den 
första efter ca 40 km och nästa efter ca 80 km. Den ena depån är vi infarten till Häckeberga Slott (efter 40K på 120K 
rundan), den andra efter Häckeberga (efter 40K på 75K-rundan och efter 80K på 120K-rundan). I depåerna kommer 
vi bjuda på vatten, sportdryck, Pågens Gifflar och bananer. Vi har 3-4 personer per depå, de klarar inte av avancerad 
langning med detta stora deltagarantal. Deras uppgift är att se till att allt finns framme!

Toaletter 
Vid startområdet i Husie Idrottshus finns det ett antal toaletter i omklädningsrummen. Det finns även två 
torrtoaletter vid den andra depån (den enda på 75K-rundan).

Efteranmälan 
Efter den 31:a augusti går det inte längre att göra en ordinarie anmälan. OM det finns platser kvar kommer vi sälja 
efteranmälningsplatser hos BikePro på Lundavägen 60 i Malmö onsdagen till fredagen 5-7:e september. Det är öppet 
på BikePro kl 10 - 18. Med största sannolikhet kommer INGA efteranmälningsplatser att säljas på lördagen den 8:e 
september.

Säkerhet 
Varje cyklist deltar på egen risk och ska följa allmänna trafikregler. Var uppmärksam och försiktig vid korsningar 
med gator och vägar. Drick och fyll på vätska vid depåerna. 
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Sjukvård / Första Hjälpen
Vi har funktionärer med Första Hjälpen-utbildning på olika platser längs loppet, huvudsakligen vid målområdet. Vid 
mindre blessyrer och omplåstringshjälp - ring 0411-261558. Vid större olyckor ring 112.

Försäkring - Malmö Velo Classics försäkringsnummer är K 96 - 909
Vi har tecknat Folksams ”Korttidsförsäkring K96 Olycksfallsförsäkring” för samtliga deltagare i Malmö Velo Classic 
2012, vilken gäller under loppet. Det är ungefär samma villkor som idrottsförbunden har för sina licenserade 
deltagare i sanktionerade tävlingar. Det går att läsa villkoren på vår hemsida www.malmoveloclassic.se/K96.pdf

Fotografering
Vi har ingen specifik fotografering av cyklisterna.

Tidtagning 
Tidtagning kommer att ske med chip. Deltagarnas tider kommer på listor vid visningsområdet och kommer att 
publiceras på Internet på www.malmoveloclassic.se efter loppet. Tidtagningen startas vid den gemensamma starten 
och stannar när man cyklar över tidtagningsmattorna. Cyklar man inte över dessa mattor stoppas inte tiden. Det 
gäller både vid mellantider och sluttider.

Byta klass
Vill man byta klass är det bara att cykla den rundan man vill, viktigt dock att cykla rätt över mellantiderna. Med 
andra ord kan man svänga av på 75K rundan om man är seg vid Häckeberga. Efter loppet går det att ändra så att vi 
registrerar din tid till rätt runda. Men hjälp av tiderna för mellantiderna kommer vi kunna se vilken rundan du har 
tagit. Eventuellt kanske du hamnar på fel lista i början, men detta justerar vi så snabbt vi kan.

Extra slang och pump
Deltagarna förväntas ha med sig slang, pump, verktyg och annat som kan behövas vid eventuella småproblem under 
vägen.

Köbil / Servicebil
Vi har en servicebil som kör längst bak (120K-rundan). Denna kan hjälpa till vid eventuella småproblem - OBS! då ofta 
alla problem tenderar att komma i skurar får man räkna med tålamod för att få hjälp. Vi räknar med att alla deltagare 
själva har med sig slang och fixar punkteringar etc. I annat fall får man vara beredd på att vänta lite. Denna servicebil 
nås mellan klockan 09 och 14 via mobilnumret 0706-94 23 35. Köbilen har också rätt att plocka upp cyklister som inte 
kommer kunna hinna i mål före målets stängning kl 14.30.

Problemnummer
För att nå tävlingsledningen under loppet, ring 0411-261558 så kopplas du till någon ansvarig som ska göra allt för att 
hjälpa till.

Målgången
Målgången sker på Husievägen, vid starten. Se till att köra över tidtagningsslingorna med chippet så lågt som 
möjlighet för att minimera risken att det blir fel med tidtagningen.  Glöm inte att lämna tillbaka ditt chip, ej 
återlämnade chip debiteras med 100 kr. Vi har ingen depå efter målgången, vi serverar dock mat - se mat. Målgången 
stänger 14.30!

Mat
Mellan 12.00 och 15.00 serveras en måltid bestående av pasta med en krämig kycklinggryta med örtsmaker, sallad 
och bröd. De som ansvarar för detta är delar av Team Culinar (det svenska militära kocklandslaget). Maten serveras i 
tält vid start- och målområdet och serveras mot uppvisande av nummerlappen. 

Priser 
Samtliga deltagare som kommer till start får en tröja. Denna kan hämtas ut i sekretariatet mot uppvisande av 
nummerlapp under lördagen mellan 08.00 och 15.00.  Vi har även en prisutlottning på priser skänkta av våra 
samarbetspartners. Utlottningen sker klockan 10.00 vid visningsområdet, resultat av utlottningen visas på lista vid 
sekretariet / informationen. Priserna ska hämtas efter målgång vid sekretariatet under lördagen senast 15.00. Även 
tröjorna ska hämtas lördagen den 8:e september. Priser och tröjor som ej avhämtats senast lördagen 8:e september 
kl 15 tillfaller arrangören. isevent.se
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  Samarbetspartners:

➞

MOTORBANA

LOPPIS

75 km -rundan kör bara till Häckeberga och tillbaka.
120 km -rundan kör hela “liggande åttan”.


