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Välkomna till Tempo-SM i Jönköping 2019.  

Program 

Lördag 17 augusti 

Ungdom kl 09.01 

Para kl 10.45 

Junior kl 11.20 

Master kl 12.30 

Distans 

P/F10-12 5km, startpunkt ute på banan. 

P/F13-14 10km, startpunkt ute på banan. 

P/F15-16 1 varv, 16km 

Damjunior 1 varv, 16km* OBS ändrat från 2 varv. 

Herrjunior 2 varv, 32km 

Para C/T/H 1 varv, 16km, B 2 varv, 32km 

Master 2 varv, 32km 

Medaljceremoni för de tre första i respektive klass kommer efter att 
resultatet är klart. 

Tävlingskansli  



Tävlingskansliet kommer att finns i ett tält vid start- och målområdet. 
Öppettider: Lördag 8–19.  

Omklädning  

Omklädning och dusch avsedda för SM-deltagare finns 1,5 km från start 
och målområde.  

Adress: Lekeryd Svarttorps SK, Idrottsvägen, 561 95 Lekeryd 
https://goo.gl/maps/Zf2SNaaCXbXNFdBb7 

Toaletter finns i omklädning och vid start/målområdet.  

Bana  

https://ridewithgps.com/routes/29766659 banan går högervarv och är 
markerad med gul skylt med svart pil i, på höger sida av vägen. 

Nummerlapp  

Nummerlappen placeras längst ned på ryggen lite åt HÖGER. CHIP Ska användas, 
Finns att hyra 200:-/chip.  

Kontroll av cykel 

Sker vid startplats, minst 5 min innan start. För ungdom och junior är det 
utväxlingskontroll, var på plats i god tid.  

Service  

Servicebil ska anmälas på info@jck.se eller minst 5 min före start. Servicebil 
gäller enbart herr/dam-junior.  

Resultatlistor  

Finns vid kansliet.  

Trafik och parkering 

Enklast att ta sig till Lekeryd från E4 är via väg 132 från Huskvarna mot 
Aneby. Avfart 100 (söder ifrån) eller 101 (norr ifrån). Kommer ni från 
Nässjö-hållet så kör av mot Äng o kör mot Sund för att komma till 
Lekeryd, då vi inte vill ha onödig trafik på banan. Trafik ut från vägen som 
kommer från Öggestorp och trafik ut från Uddebobadet kommer vara 
väldigt begränsad, risken är att ingen trafik kommer kunna släppas ut 
dessa vägar då hastigenheten in mot mål kommer vara mycket hög. 



Det är begränsad framkomlighet för biltrafik under tävlingstiden, var ute i 
god tid. Parkering rekommenderas vid omklädningen eller vid skolan. 
Parkering utmed banan är inte tillåten. 

Tänk på att banan är enkelriktad och att vi helst inte vill ha in trafik på 
banan. Fram till startområdet kommer bara behörig trafik släppas igenom.  

Jönköping och boende 

Jönköping och dess omgivningar erbjuder boende för alla. Du hittar 
information på www.jkpg.com.  

Information  

På klubbens hemsida kommer det finnas löpande information så som 
startlistor mm. 
Hemsida: http://www.jck.se/wp/?page_id=1562 

E-post: info@jck.se 

Ta ̈vlingsledare: Stephan Klang.  

Kompletterande information kan komma via jury-kommuniké́. PM är godkänt av 
chefskommissarie Thomas Nilsson.  

Va ̈lkomna!  

 

 

 

 


