
 

INBJUDAN TILL FIXCROSSEN 

HELSINGBORG - 11:e MARS 2017 

Cykelklubben Fix bjuder härmed in till cykelcrosstävlingen, Fixcrossen. Tävlingen kommer att 

avgöras på klassisk cykelcrossmark i Helsingborg – på Brohults Idrottsplats på Dalhem.  

Start och mål: Första start klockan 10:00. Tävlingsplats är Brohults idrottsplats på Dalhem i 

Helsingborg.  

Klasser och distanser: 
P 15-16 - 30 minuter  
F 15-16 - 30 minuter  
P 13-14 - 30 minuter  
F 13-14 - 30 minuter  
F 10-12 - 20 minuter  
P 10-12 - 20 minuter  
Knattecross - 10 minuter (kortare varv - 0-7 år)  

Nybörjarcross 10 minuter (kortare varv - 8-10 år)  
Herrjuniorer - 40 minuter  
Herrsenior A (senior & veteran) - 40 minuter  
Dam S (elit & veteran) - 40 minuter  
Elit (Herr elit) - 60 minuter  
Motion Open Mixed (herr/dam över 16 år)  

- 40 minuter (CX-cykel eller MTB) 
 
Prispengar: Den totala prissumman är 5 000:- fördelat på klasserna juniorer och uppåt 
(undantaget Open Mixed). Minimum 8 startande i respektive klass för att prispengar ska betalas ut. 

  
Tävlingsfakta: Tävlingen körs som ett cykelcrosslopp. Distans bestäms efter tid. Ett varv är 
ca 2,8 kilometer.  
 
Startavgift: Ungdomar 100 kronor. Övriga 150 kronor. Nybörjare startar gratis. Efteranmälan 
fram till en timme före respektive start. I klasserna juniorer och uppåt tillkommer 100 kronor 
vid efteranmälan. I startavgiften ingår fika mot uppvisande av nummerlapp.  
 
Anmälan och betalning: Anmälan och betalning sker via Lapios egna anmälningssida för 
Fixcrossen. Länk till anmälningssidan https://app.lap.io/event/2017-fixcrossen. Sista 
anmäla till ordinarie pris 5:e mars.  
 
PM och startlistor: Kommer att finnas tillgängliga från onsdagen den 8:e mars på ckfix.se 
och på CK Fix Facebooksida samt skanecykel.se.  
 
Frågor: Vid frågor kontakta Ulf Lindberg på info@ckfix.se.   
 
Tävlingsregler: SCF:s regler samt gällande trafikregler måste följas. Allt tävlande sker på 
egen risk.  
 
Tävlingssponsorer: Cykelhamnen, Fika på Berga, Original Teamwear, Sportson, 
Vitamin Well och Zoégas. 
 
CK Fix hälsar er välkomna till en härlig cykelfest i Helsingborg!  

Inbjudan godkänd av kommissarie Ove Nilsson.  
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