PM 1 (Uppdaterat 2018-07-05)
MOTIONSLOPP FÖR ALLA
Välj mellan 112 och 58 km.
FÄRDVÄGAR
112 km passerar Bälinge, Skuttunge, Viksta, Vattholma, Rasbokil, Lagga och Linnés Hammarby, med
start och mål i Gamla Uppsala.
58 km följer långa banan till Vattholma där den vänder söder mot Storvreta och tillbaka till Gamla
Uppsala.
START & MÅL
Starten sker vid Kaplansgården i Gamla Uppsala.
Första start klockan 09:00. Startgrupper släpps 3 minuter efter snabbgrupperna i ordning efter
uppskattad hastighet och med 3 minuters mellanrum. Cyklister släpps i ordning baserat på hastighet.
Vintagegrupperna startar sist
Målet för båda banor är strax innan korsningen där Vittulsbergsvägen ansluter till Vattholmavägen.
Målet är markerat med flaggor.
SÄRSKILDA STARTGRUPPER
För cyklister anmälda till Vikingarundan Vintage 112 eller 58 kommer Upsala CK att tillhandahålla en
ledarledd grupp per distans. Den ledarledda gruppen för Vintageloppen kommer att hålla en
snitthastighet på ca 28-30 km/h. Läs mer i särskilt PM för deltagare i Vikingarundan Vintage.
Vill man anmäla en grupp cyklister (minst 10 pers.) ska det anges vid anmälan tillsammans med tänkt
hastighet för att bli tilldelad en egen starttid. Det är givetvis möjligt att anmäla även mindre grupper,
men då kommer inte en separat starttid att erbjudas.
SEKRETARIAT, PARKERING & OMKLÄDNING
Nummerlappar och efteranmälan mm hanteras i sekretariatet i Kaplansgården. Sekretariatet öppnar
kl. 07:00. Parkeringsmöjligheter finns i närområdet enligt separat publicerad områdeskarta.
Omklädningsrum och dusch finns i sporthallen vid Gamla Uppsala Skola.
FÖRVARING UNDER LOPPET
För förvaring av personliga detaljer såsom förstärkningskläder och liknande, kommer ett rum att
tillhandahållas i Kaplansgården. Rummet kommer inte att vara bevakat, men funktionärer kommer att
finnas på plats hela dagen. Inget ansvar tas för kvarlämnade saker under loppet.
CYCKELFÖRVARING EFTER MÅLGÅNG
Ingen bevakad cykelförvaring finns. Cyklar kan placeras obevakat på Kaplansgårdens innergård.
REGLER FÖR VINTAGELOPP
Regler för Vikingarundan Vintage 112 och 58 publiceras i separat dokument.
ANMÄLAN & AVGIFTER
Anmälan görs via webbformulär på Upsala CKs hemsida. http://www.upsalack.se/
Anmälan kommer att öppna 15:e Juni 2018 och vara öppen till den 19:e Augusti.
Betalning sker till Upsala CKs plusgirokonto 87740-7 och märks med den individuella anmälningskod

du får vid anmälan
Efteranmälan: kan ske vid sekretariatet från kl. 07.00 på arrangemangsdagen. Betalning endast via
Swish vid efteranmälan. Avgift vid efteranmälan är ordinarie avgift plus 100 kr
DELTAGARAVGIFTER
Vikingarundan 112 km 400 kr
Vikingarundan Vintage 112 400 kr
Vikingarundan 58 km 250 kr
Vikingarundan Vintage 58 250 kr
UTRUSTNING & SERVICE
Alla typer av cyklar i trafikdugligt skick är välkomna, förutom cykel av tempo/triathlon-typ eller utrustad
med tempopinnar.
Möjlighet till hjälp vid haveri kommer att finnas. För detta finns en funktionär i bil utgående från Gamla
Uppsala. Telefonnummer för kontakt med organisation finns på nummerlappen. Varje deltagare ska
ha material och verktyg för enklare reparationer såsom lagning av punktering. Godkänd cykelhjälm
skall användas.
DEPÅER
Vid följande platser finns personal som serverar drycker, bullar och bananer.
Vikingarundan 112 km: Vansta (36 km) och Funbo (73 km)
Vikingarundan 58 km: Vansta (36 km)
Depåer kommer att hålla öppet baserat på en lägsta snitthastighet om 20 km/h.
För cyklister på den 112 km långa banan innebär det att depån i Funbo stängs kl. 14!
I depåer kommer det finnas möjlighet att kasta eventuellt skräp i tillhandahållna soptunnor. Inga
ytterligare skräpzoner kommer finnas längs banan. Toalett kommer att finnas i båda depåerna.
Efter avslutat lopp serveras varm mat vid Kaplansgården.
FLAGGVAKTER
Under loppet kommer det att finnas flaggvakter vid skymda och hårt trafikerade korsningar. Vid den
första vänstersvängen från väg 600 mot Ulva Kvarn kommer trafikvakter finnas på plats för att reglera
biltrafik när cyklister passerar. Vid övriga korsningar kommer flaggvakter endast att varna cyklister för
trafik på vägen och göra bilister uppmärksamma, ingen förkörsrätt för cyklister råder.
SJUKVÅRD & FÖRSÄKRING
Deltagare åker på egen risk och skall följa gällande trafikregler. Vid olycka kontaktas 112.
I depåerna finns även enklare sjukvårdsmaterial och möjlighet att kontakta kvastbil. Samtliga deltagare
är försäkrade via Svenska Cykelförbundet (SCF). Upsala CK rekommenderar dessutom deltagare att
teckna Folksams försäkring Startklar/Startklar+.
FRÅGOR
Eventuella frågor om arrangemanget kan ställas till: vikingarundan@upsalack.se
Välkomna till Vikingarundan 2018!
Upsala Cykelklubb

