
 

Jönköpings Grand Prix 2015 

Inbjudan till första racet på svenska tävlingssäsongen! 

 

Vägbeskrivning för att hitta till tävlingen och Bränningeskolan. Följ väg 195 från Jönköping (söder) 

eller Hjo (norr). Kör mot Habos södra infart, ta sedan mot Habo i rondellen, härifrån kommer 

vägvisning finnas. Från Mullsjö, följ Bränningeleden mot Jönköping (ej in mot Habo centrum) härifrån 

kommer vägvisning finnas. Karta finns på vår hemsida. 

Tävlingscentrum öppnar 08.00. TC är förlagt till Bränningeskolan där du kommer hitta alltifrån våra 

hamburgare till dusch. Här parkerar ni även era bilar. Start och mål är också vid Bränningeskolan. Läs 

PM:et noga för parkering och trafikanvisningar. 

Camping kommer att finnas i anslutning till TC på grusplanen bakom idrottshallen. För att boka 

Campingplats kontakta Daniel på 076-7862333. 

Boende finns de gott om i Habo trakten. Kolla vår hemsida för tips. 

Anmälan med namn, klubb, klass och licensnummer kan göras genom följande alternativ: IndTA eller 

E-post: info@jck.se. Sista dagen för ordinarie anmälan är 4 april 2015. Startavgifterna faktureras 

sedan klubbvis efter tävlingsdagen.  

Efteranmälan kan göras efter detta datum fram till 1 timme före start. Inkommer anmälan senare 

debiteras efteranmälningsavgift. Startavgiften faktureras klubbvis efter tävlingsdagen 

Licens är ett måste på vår tävling. Har du inte löst en licens via Svenska Cykelförbundet kan du lösa 

en engångslicens i kansliet. Engångslicensen gäller i ungdomsklasserna samt H/D Sport. 

Engångslicensen kostar 200 kr 

Tidtagning kommer att ske med Svenska Cykelförbundets chip system. Hyrchip kommer att finnas i 

Kansliet mot en hyrkostnad på 200 kr där du får tillbaka 100 kr när du lämnar tillbaka chipet. 

Nummerlappar hämtas klubbvis vid kansliet på TC, medtag egna säkerhetsnålar,  

Lagning kommer vara tillåtet i H Elit samt Dam Elit/Junior. Lagningszon kommer att finnas anslutning 

till målrakan. Första 200 m av denna kommer vara uppskyltad. Respektera denna zon och håll er 

innanför den 

Priser i samtliga klasser i form av medaljer samt varupriser från våra sponsorer. Penningpriser i H Elit 

samt D Elit/Junior 

PM finns på vår hemsida senast 6 april  

Servering. Kom och njut av en fika eller varför inte en hamburgare eller pasta som laddning inför 

Östgötaloppet. Allt finns på TC! 



Klasser enligt SCF bestämmelser. Nybörjare, ungdomsklasser, D/H-Sport, D/H-Junior, H Senior samt 

D/H-Elit. Klasser kommer samköras, starttider och startordning kan komma att ändras till 

tävlingsdagen beroende av antal anmälda i respektive klass, LÄS PM:et 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information fås genom Daniel Persson på 0767862333 eller: info@jck.se  

Tävlingsledare Daniel Persson  

Godkänd av chefskommissarie Claes Andersson 

 

 

 

 

 

Klasser Starttid Varv  Distans Startavgift Efteranmälningsavgift 

Nybörjare 09:00 1 1 km 20 kr Ingen avgift 

Dam Elit/Junior 09:30 7 65 km 200 kr 200 kr 

F 13-14 
P 13-14 
F 15-16 

09:32 3 28 km 100 kr 50 kr 

H Senior/Junior 11.30 8 74 km 200 kr 200 kr 

P 15-16 
H/D Sport 

11.32 5 47 km 100 kr 50 kr 

H Elit 14.00 12 111 km 200 kr 200 kr 

F 10-12 
P 10-12 

14.02 1 9 km 100 kr 50 kr 


