
        

 

 

 

 

PM 
Ringenloppet 

till minne av Frans Desaix 

Lördag 24/7 
RINGENLOPPET 

Äntligen arrangerar CK Ringen cykeltävling i Hököpinge Kyrkby igen, strax utanför Malmö. Banan blir den samma 
som tidigare år; flack, med varierande vägar, både breda raka och smala kurviga. Varvet är 11 km. Tävlingen ingår i 

SWE-cup landsväg för elit, junior samt Herr Senior. 
 
Distanser 
 
OBS:  

• Ändrad starttid för H-Sennior från inbjudan! 
• Herrjunior äger rätt till fri utväxling 

 
H-Junior/H-Senior                                                  99 km  start 8:00 
F 13-14                                                    22 km  start 8:02 
P+F 10-12                                          11 km  start 8:03 
Damelit/Damjunior                                        99 km  start 9:05 
Nybörjare                                                                1km Gemensam            start 11:15 
Herrelit                          165 km  start 11:45 
H Sport, P 15-16                                                     77km  start 15:35 
P 13-14, F 15-16, D Sport                 44km                             start 15:36 

 

Spurtvarv i följande klasser: 

 
Damer: varv 3 och varv 6 
Herrar Elit: varv 5 och 10 
 

 

Service och langning  

Klubbarna har möjlighet att köra med servicebilar i klasserna Herrelit, D Elit/D Junior och H Junior/H Senior  

OBS: Langning från fast langningssträcka, strax utanför byn. Släng eventuellt skräp i den utmärkta ”Drop Zone” – inte 
längst banan, görs detta tillfaller det cyklisten böter. Då de kringboende är väldigt positiva till alla aspekter av 
cykeltävlingen förutom den ökade biltrafiken, så ber vi klubbarna om att, i så stor utsträckning som möjligt, dela 
servicebilar.  

Vi vill också be samtliga servicebilar om att inte ligga i bredd eller köra om på den smala delen av banan, samt att 
hålla sig till hastighetsbegränsningarna. 

 

 

 

 



 

Lagledarmöten  
Samtliga cyklister i SWE - Cupklasserna ska representeras av lagledare på lagledarmötena för respektive klass.  
 
Plats: Tält vid serveringen 
 
Herrjunior/Herrsenior       kl.  07:00 
Damelit/Damjunior           kl.  07:30 
Herrelit                              kl.  10:15 
 
  

 

Efteranmälan  
Efteranmälan möjlig fram till 1 timme innan respektive start. Anmälningsavgift: H Elit, D Elit/D Junior,  
H Junior/H Senoir 600 kr,  
Övriga klasser 400 kr. Betalning kan ske med kort. För ungdomar tas ingen efteranmälningsavgift ut. 
Efteranmälan görs i första hand i Sportstiming, men kan även betalas med kort eller SWISH på Nr. 123 350 66 49 på 
plats vid sekretariatet. 
 

Omklädning och toaletter 
Omklädning finns på Tygelsjö Brukshundsklubb Bykällevägen 6, se kartan nedan. Toaletter finns bakom kyrkan samt 
vid angiven plats. Deltagare och publik ombeds att använda dessa och inte folks trädgårdar.  
Parkering och infart/utfart till tävlingen Parkering på vägar i anslutning till Hököpinge Kyrkby och på gräsplan 
mittemot kyrkan. Ingen parkering på grusplanen framför kyrkan. In- och utpassering sker lämpligast via Hököpinge 
By eller Vellinge. Parkeringsutrymmet är begränsat – det finns inte plats att slå upp tält. 

 

Funktionärer  
Tävlingsledare: Andreas Carenelli + 46 (0) 706  81 51 58  
 
OBS: Var vänliga och använd anvisad väg till och från omklädningen, så att vi inte får mötande trafik utmed 
tävlingbanan. 
 

 


