Inbjudan till

Avslutningsträff med prisutdelning
och

Klubbstafett
Söndagen den 4 oktober 2015, start kl .10:00
och därefter prisutdelning ca. kl 12:00 följt av förtäring utomhus.

Tävlingsområdet är
IKHP stugan i Huskvarna
Välkomna till vår traditionella avslutning av Västgötacupen som går av
stapeln vid IKHP stugan i Huskvarna
Vi börjar med Klubbstafetten (se nästa sida) på en kort lättåkt bana.
Vi hoppas att alla både elit och motionär ställer upp på denna "roliga grej" som
avslutning på årets Västgötacup!

Priser i Västgötacupen 2015
I ungdomsklasserna erhåller de 6 första i varje klass pokal.
I övriga klasser får de tre första pokal.

Regler:
Alla klubbar är välkomna att delta i denna propagandatävling – det är inte något krav på licens eller att
tidigare ha deltagit i Västgötacupen.
 Varje klubb får ställa upp med valfritt antal lag.
 Varje lag skall bestå av minst 3 och högst 8 deltagare. Deltagarna behöver inte vara med i samma
klubb för att vara med i samma lag och man bestämmer själv hur många varv varje deltagare skall
köra samt i vilken ordning de skall köra i.
 Alla tävlingsklasser blandas i samma stafett/lag.
 Segrare blir det lag som fått ihop flest antal varv under de 75 minuter stafetten pågår. Ett
handikappsystem tillämpas så att åkare i lägre klasser får multiplicera sina varv med en viss faktor,
på så sätt kan alla tävla mot varandra.

Banan:
Det är en lättåkt bana på ca 1,5 km så alla kan vara med och köra!
Anmälan:
 Senast onsdag 30 september till kansli@ikhp.se.
 Ange Lagnamn, deltagarnamn samt tävlingsklass för samtliga deltagare.
 Anmäl hur många icke-tävlande som vill ha förtäring.
 Anmälningsavgift: 100 kr/deltagare betalas till VCF:s bg 5321-8665 senast
30 september. I priset ingår även förtäring efter tävlingen. OBS! Betala även in 60 kr för de som
enbart skall ha mat! Maten består av olika sorters pastasallad dryck och bröd.
 Ange ev. matallergi i anmälan
 Kontakt: IKHP, Anna Sandin 0706-212382 eller Ulf Rudberg 0739-803138
EXTRA INFO:
På grund av flera aktiviteter samtidigt med många bilar i området ber vi alla besökare att respektera
arrangörens parkeringsanvisningar!
Vänligen respektera även den plats som kommer att anvisas för övernattning i husbil/husvagn.
/Tack på förhand, tävlingsledningen.

