PM Veteran – SM 2010
Välkommen till Järvsö och Veteran - SM 2010
Ljusdals Cykelklubb inbjuder till Veteran SM, fredagen 2/7 till söndagen den 4/7.
Tävlingarna äger rum i Järvsö med start och mål vid Stenegård (ca 20 km söder om Ljusdal) och är öppen för alla veteranklasser.
Fredagens tempolopp körs över 30 km för samtliga klasser.
Lördagens partempolopp körs över 53 km för samtliga klasser.
Söndagens linjelopp körs på en 29,7 km bana där H-30, H35, H-40 och H45 kör fyra varv. H-50 tre varv och övriga klasser två varv.
Första start, fredag: Kl. 11.00. Sedan en minuts startmellanrum. Start och mål, fredag : Vid Stenegård, Järvsö.
Tempobana fredag: Väg 660 söderut mot Vallsta med vändpunkt efter 15 km. (se karta)
Första start, lördag: Kl. 11.00. Sedan två minuters startmellanrum. Start och mål, lördag : Stenegård, Järvsö.
Partempobana lördag: Väg 660 söderut mot Vallsta med vändpunkt efter 26,5 km (se karta)
Preliminära starttider, söndag: Kl. 8.00 H-30. 8.10 H-35. 8.15 H-50. 12.30 H-40. 12.40 H-45. 12.45 samtliga Damklasser + H-60.
Start och mål, söndag: Stenegård, Järvsö
Linjebana, söndag: Väg 704 till Hiklack, sedan enskild väg och väg 703 till Nor, därefter väg 660 åter till Järvsö. (se karta)
Anmälan: Senast 22/6 på vår hemsida.
Giltig licens för 2010 är obligatorisk.
Anmälningsavgift: 250 kr. per start för samtliga klasser. Efteranmälan 23/6 till senast 30/6 750 kr. per start.
Därefter är anmälan stängd.
Anmälningsavgiften sätts in på plusgirokonto nr. 6347316-9
Anmälan är giltig först när pengarna finns registrerade på vårt konto.
Kamratmiddag: Lördagen 4/7 anordnas middag med underhållning på Folkets Hus Järvsö för deltagare och medföljande (ingår i
startavgiften för tävlande). Kostnad för medföljande 90 kr. för vuxna och 45 kr. för barn. (Glutenfritt alt. laktosfritt alternatv finns).

OBS! Anmälan till kamratmiddagen görs separat via e-post: ulla.svedman@telia.com senast 22/6 OBS!
Omklädning och dusch: Öjeskolan, Järvsö. Ca. 1,5 km från tävlingsområdet. (Skyltat)
Omklädningsrummen öppnar 9.00 fredag och lördag. På söndagen är det öppet från 6.30

Prisutdelning: Cirka en halvtimme efter tävlingarnas slut vid varje tävlingsdag.
Upplysningar : Bengt-Erik Svedman, e-post ulla.svedman@telia.com
Logi: Det finns många logialternativ i Järvsö. Se vår hemsida för rekomenderade boenden.
Allt deltagande sker på egen risk och tävlande ska rätta sig efter Svenska Cykelförbundets tävlingsregler för landsväg (TR)
samt Polisens och funktionärers anvisningar och allmänna trafikregler.

Ännu en gång hjärtligt välkomna till Veteran-SM 2010. Hälsar Ljusdals Cykelklubb
I direkt anslutning till start och målområdet ligger Stenegård, en av de största
turistanläggningarna i Hälsingland och väl värt ett besök. Läs mer..
Det händer för övrigt mycket i Järvsö under sommaren speciellt i anslutning till SM-helgen.
Kontakta Järvsö Turistbyrå för mer information om evenemang. Tel. 0651-403 06,
.

