Välkommen till Brompton Swedish Championship lördagen den 31 maj 2014!
För tredje året i rad arrangeras ett nationellt mästerskap för Brompton i Sverige. I år är det Malmö som
välkomnar Sveriges Bromptoncyklister. Arrangörer är Gamla Stans Cykel och Malmö Cykelfestival i samarbete
med Folkets park och Fridhems Cykelaffär. Bromptons representant blir Clare Morrison-Porter. Starttid 13.00!
Segraren i dam- respektive herrklassen vinner resa och deltagande i det nionde Brompton World Championship
som hålls i samband med The Orbital Cycling Festival på Goodwood motorbana.
Tävlingsreglerna är enkla: du måste cykla på en Brompton, du ska ha kavaj eller annan finklädsel och du måste
ha hjälm!
Brompton Swedish Championship avgörs i år längs en sträcka på 10 engelska miles genom Malmö. Starten går i
Folkets park i klassisk Bromptonstil med Le Mans start och hopfällda cyklar. Därefter leds ni genom
Möllevången och ut mot Heleneholm. Banan fortsätter via Djupadal, Holma och Kroksbäck till Malmö stadion.
Från stadion går resan västerut mot Ribersborg och ett obligatoriskt stopp för tea & biscuit. Halvvägs genom
banan har vi nu åkt från det gamla till det nya Malmö. Givetvis passerar du Turning Torso på vägen tillbaka till
Folkets park! Sista sträckan är den tekniskt svåraste med pavé och den fruktade stigningen vid Stadshuset
innan spurten in mot målet.
Banan går nästan enbart på cykelbana med ett fåtal ljusreglerade korsningar. Du kommer inte vara avskild
från andra cyklister och trafikanter. Vi ber dig därför att köra med respekt för andra medtrafikanter och följa
gällande trafikregler.
För eventuella frågor under tävlingsdagen vänligen kontakta Christian (0730-941334) som cyklar med i
loppet eller Martin (070-4913589) som kommer befinna sig i start- och målområdet.
Vi har ej individuell tidtagning! De tre första i mål i dam- och herrklassen kommer att få sin tid noterad. Målfoto
kommer att tillämpas vid behov.

Vi önskar alla lycka till och påminner om att Brompton Swedish Championship inte i första hand
handlar om att vinna utan att ha kul!

