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PM 
Godkänd av chefskommissarie: Robert Dahlberg/SCF 
 
SheRides-tempot 2019 
 
Lördagen den 24 augusti 2019 
 

Plats: Wira Bruk, Österåker.  

Hitta till Wira 
Bruk med bil: 

Wira bruk ligger i Roslagen utmed kustvägen mellan Åkersberga 
och Norrtälje, cirka fem mil från Stockholm. Åk E18 norrut mot 
Norrtälje. Vid trafikplats Rosenkälla, ta av mot 
Åkersberga/Furusund.  

Ta väg 276 mot Åkersberga. Följ 276:an igenom Åkersberga 
norrut till Roslags-kulla kyrka. Ta vänster vid Roslags-kulla 
kyrka. Efter ca två kilometer ligger Wira bruk på höger sida. 

 

 

Startlista: Finns på hemsida senast fredagen den 23 augusti. 

Start och mål: Start 1 km norr om Wira bruk, vid hållplats Norrsand. Mål vid 
Wira bruk. 

Uppvärmning: Endast mellan Wira bruk och Roslags-kulla skola. Var vänlig och 
respektera detta! 

Kansli: Öppnar kl. 08.00 och håller till under Wilier-tältet. 
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Nummerlappar: Hämtas i kansliet från kl 08:00 tävlingsdagen. Nummerlappen 
ska fästas nederst på ryggen enligt anvisningar vid 
nummerlappsutdelningen. 

Efteranmälan: Tillåten på plats fram till kl 09:45. Efteranmälningsavgift enligt 
nedan. OBS! Endast kontantbetalning. 

• Nybörjare: 0 kr 

• Ungdomar: Ordinarieavgift + 50 kr 

• Övriga: Ordinarieavgift + 100 kr 

Lånechip:  Tävlingen använder SCFs chipsystem. Det gäller samtliga 
klasser utom nybörjarklass.  

Chip finns att hyra för 200 kr (100 kr för ungdomar) för den som 
inte har eget.  

Lånechip ska återlämnas snarast efter målgång. Ej återlämnat 
chip debiteras deltagaren med 1.000 kr. 

Parkering: Finns på anvisade platser vid Wira bruk. Ett antal p-plats finns 
även mittemot Roslags-Kulla skola. 

Dusch och 
omklädning: 

Dusch och omklädning finns på Roslags-Kulla skola mellan 
08:00-14:00. 

Prisutdelning: För ungdomsklasserna efter att alla ungdomar har gått i mål, för 
övriga klasser efter att sista tävlande har gått i mål. 

Resultatlista: Anslås i kansliet och publiceras på She Rides-webbplats 
www.sherides.se  

Servering: Dricka, kaffe, te, smörgås mm finns att köpa i Tingshuset. 

Kontaktpersoner: Milla Jonsson, ordförande@sherides.se - 0763 41 28 28  

Tävlingsregel: SCF´s regler gäller. Allmänna trafikregler gäller. Deltagande sker 
på egen risk. 

 

 
 

 

 

 


