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Klasser och preliminära distanser 
  
Dam Junior  60,8 km (8 varv x 7,6 km) 
Herr Junior  114 km (15 varv x 7,6 km) 
Dam Senior  114 km (15 varv x 7,6 km) 
Herr Senior  190 km (25 varv x 7,6 km)   
 
Rätt att deltaga i Linje SM 
Rätt att deltaga i Linje SM har cyklist som vid ordinarie anmälningstids utgång innehar korrekt 
licens för aktuell klass enligt SCF:s TR 17.     
  
Sista anmälningsdag 
Anmälan via SWE Cycling (Sportstiming) senast den 27 september. Anmälan anses bekräftad då 
cyklisten finns med i listan över anmälda i Sportstiming. 
 
Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är 500 kronor per anmäld start. 
Anmälningsavgiften inbetalas samtidigt med anmälan i Sportstiming. 
Vid efteranmälan, efter den 27 september, tas en av SCF fastställd extra anmälningsavgift på 500 
kronor per cyklist. Efteranmälan mottages fram till 15.00 två dagar före respektive tävling. 
Efteranmälan görs via Sportstiming. 



 
 
 
 
 
Chip 
Tävlingen kommer att använda SCF:s chipsystem.  
Var noga med att registrera ditt chip vid anmälan!  
 
Lagservice 
Förening som ska delta med egen servicebil vid SM linje ska anmäla detta senast ihop med sin 
cyklist till e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com  
 
Särskilda förutsättningar utifrån Corona epidemin 
Vid SM gäller särskilda förutsättningar för deltagare. SM avgörs utan publik. Tyvärr kan inte 
omklädning och servering erbjudas av arrangören p.g.a. dessa restriktioner. Medföljande till 
cyklisterna är begränsat till enstaka medföljande per förening. 
Mer information om särskilda förutsättningar publiceras i PM. 
 
Skräpzon 
Skräpzon kommer att finnas inom markerat område på linjebanan och ska användas av cyklisterna. 
 
Boende 
Vår samarbetspartner Scandic Uppsala Nord är tävlingshotell under Cykel SM. 
Beläget endast c:a 30 minuters bilväg från startplatsen. 
Utnyttja specialpriset/natt inkl. frukost som är:  
Enkelrum 785:-, Dubbelrum 885:-, Trippelrum 1085:-, Fyrbäddsrum 1385:- . 
 
Ring Scandic Uppsala Nord 018-495 23 00, Direktval 2 till reception  
uppge Bokningskod: CykelSM. 
 
Bana 
Start och mål på Tierp Arena. Varvbana 7,6 km. Banan är platt men kan vara utmanande om det 
blåser höstvindar. 
 
Linjebana: https://upsalack.se/wp-content/uploads/2020/09/Bankarta-TM-Tierp-3-4-okt.pdf 
 
 
Information 
På följande hemsida finns det löpande information såsom PM, startlistor, tävlingsbanor m.m. 
 
Hemsida: https://upsalack.se/linje-sm-2020/  
 
Frågor tävlingsarrangemanget: goranmattsson.uck@hotmail.com  
 
Frågor om anmälan, avanmälan, efteranmälan, betalning etc.: kansli@scf.se  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Program 
Preliminära starttider 
 
Lördag 3 oktober 
Herr Junior Kl. 10.00 
Dam Senior  Kl. 13.00 
 
Söndag 4 oktober 
Dam Junior Kl. 10.00 
Herr Senior Kl. 12.00 
 
Definitivt program kommer i samband med PM. 
 
Inbjudan är godkänd av chefskommissarie Kristofer Nennestam 
 
  

 
 

Välkomna till Tierp Arena! 
 
 

  
Samarbetspartners Upsala CK 

  

      

                                                                                                                               
  

                                              


