
 
        KVÄNUMS IF & evaldsmtb.se inbjuder  
 till Pro Tour De Evalds 2011/2012  
                               

                                        Nu för 3:e året!  
            Avgörs from. November 2011 tom. Februari 2012  
                             Prolog + 12 etapper  

 
PLATS Evald´s i Kvänum – Vångavägen 2 – 535 91 Kvänum 
  
Startgrupp Dagar Starttid Final 
1. Torsdagar Ca 17.00 23 feb 2012 
2. Torsdagar 

 
Ca 18.30 23 feb 2012 

3. Onsdagar Ca 17.00 22 feb 2012 
4. Onsdagar 

 
Ca 18.30 22 feb 2012 

5.  
  

Måndagar Ca 17.00 20 feb 2012 

(Ändringar på starttider kan komma att ske beroende på antal startande) 
 
 
TÄVLINGSFORM   
 Inomhustrainer, Tacx Fortius. | Pro Tour De Evalds körs i 12 etapper + Prolog. | 7 starter innan jul och 6 

därefter. | Minst 3 grupper med 5 man i varje, max 5 grupper. | Först till kvarn på anmälan, fjolårs åkare 
har förtur. | 5:an i respektive grupp väljer cykel först sedan i höjande ordning. | Din totala åktid inkl. 
bonustid avgör vilken grupp du hör hemma ifrån etapp till etapp. | Handikappsystem baserat på ålder, kön 
och vikt. | Vi tävlar även med en poängtävling | Reserver är tillåtet om du inte kan deltaga någon av 
etapperna | Reserver är välkomna på Prolog och Etapp 1 | se www.kvanumsif.nu för mer info. 

 
PROLOG & ETAPP 1 / Söndag 6 november 
 Dessa båda etapper avgörs under en och samma dag. Vi samlas kl. 09.00 i lokalen för att välja cykel. 

Inför prologen är det valfria cykel av dom 5 som finns att välja på. Startordning är fjolårsvinnaren som 
börjar och sedan i fallande ordning. Ny tillkomna åkare är seedade efter tidigare deltagare. 

 Prolog startar ca 09.30 och distansen är ca 10 km. Prologen är seedningsgrundande för Etapp 1. 
 Etapp 1 är tänkt att starta ca 13.00 Grupp 5 startar först och sedan i höjande ordning. Grupp 1 och dom 5 

snabbaste startar alltså sist.  
 
BANOR  Upplägg finns på www.kvanumsif.nu / Banchef Tommy Evaldsson 
    
ANMÄLAN  Anmälan med Namn och Klubb kan göras genom följande alternativ:  
 1. E-post: kvanumsif@scf.se 2. SMS: 070-570 28 36  
 
 Sista dag för föranmälan är Torsdag 27 oktober. Begränsat antal platser till 25 + Reserver. 
 
AVGIFT 700 kr inkl. Säsongskort (värde 500 kr) och Avslutningsmiddag med tillhörande prisutdelning. 
 Är ni 2 stycken som delar på en plats betalar ni 900 tillsammans, årskort tillhör ”huvudanmäld” 
 Reserv betalar 200 kr inkl. avslutningsmiddag med tillhörande prisutdelning. 
 
UPPVÄRMNING 20 minuter innan start. Finns även disponibelt Löpband,  Roddmaskin och Testcykel. 
 
PRISER Till 1:a, 2:a och 3:e i Grupp 1  
 1:a i Poängtävlingen 
 1:an i Övriga Grupper 
 Bästa dam 

 Pengapris samt Varupriser sponsrade av evaldsmtb.se 
 
INFORMATION Pro Tour de Evald´s Reglement, upplysningar och all övrig info finns på www.kvanumsif.nu / 

Tävlingsledare Kjell Evaldsson / kjell@evaldsbil.se / 0512 – 928 35. 


