PM LEKSANDSRUNDAN Kvällsturer 2021
Vi följer de restriktioner som gäller och förväntar oss att
alla deltagare och ev medföljande publik också gör det.
Har du minsta symtom på sjukdom stannar du/ni hemma.
Tack på förhand!

Start/mål:

Vid Gropen/Musikskolan i centrala Leksand. 60.731930,
14.989842

Hitta hit:

Söderifrån via Rv70 samt från Vansbro. Tag södra infarten mot
Leksand och följ vägen över Leksandsbron. Håll sedan vänster
efter bron och följ vägen ett par hundra meter så är du framme.

Norrifrån via Rv70. Tag norra infarten mot Leksand och följ
vägen rakt igenom centrum (även gångfartsområdet). Sväng
sedan höger in mot Gropen/Kulturhuset/kyrkan och följ
vägen ett par hundra meter så är du framme.
Parkering:

Parkering kan ske på Kulturhusparkeringen i nära anslutning
till start/mål alternativt vid Tegera Arena. Ev husbilar får stå
vid Tegera Arena.

Anmälan:

Anmälan sker via hemsidan fram till kl 12.00 varje dag.
130kr för vuxna. 80kr för barn upp till 12 år

Nummerlappar:

Hämtas samma dag vid informationstältet senast 30 minuter
innan start.
Kom i god tid.

Start

Starten sker kl 15.30 samt 18.00 gemensamt för alla. Du
kommer till den starttiden som du anmält dig till. De som
köpt paket med alla dagar startar alltid kl. 18.00 Ta det lugnt
i starten. Fredagsturen startar 16, 17 samt 18.

Fika:

På alla kvällsturer serveras fika efter ungefär halva vägen.
Detta ingår i startavgiften. Byarna som serverar fika är Djura,
Fornby, Laknäs/Östanhol och Gärde. Leksands Sparbank är
fikasponsor.

Mål

Målet stänger kl 22.00 på kvällsturerna

Regler:

Cyklister skall följa vanliga trafikregler. Cykelhjälm är
obligatoriskt. Tempopstyre är ej tillåtet.
SYD 30 km Vuxna som cyklar med barn ska använda
cykelvägen upp till Heden. Övriga cyklar på vanliga vägen.
VÄST 30 km Vuxna som cyklar med barn ska använda
cykelvägen så långt det är möjligt. Övriga cyklar på vanliga
vägen.
NORD 30km
Leksandsrundan 13km Alla cyklister använder cykelvägen
ända upp till byn Heden. Efter det cyklar man ordinarie väg.
Följ markeringar och funktionärernas anvisningar.

Skyltning:

Utefter banan finns både skyltar och funktionärer för att du
skall åka rätt.

Toaletter:

Toaletter finns vid start/mål samt vid fikat.

Försäljning:

Utesport kommer att finnas på plats under veckan för
enklare service.
Meij Optik finns också på plats och säljer sportglasögon.

Skräp:

Eventuellt skräp slängs i uppsatta sopsäckar vid start/mål
eller vid fikat. Det är inte tillåtet att slänga skräp efter vägen
av banan.

Försäkring:

Deltagandet sker på egen risk men arrangörerna tecknar en
olycksfall och ansvarsförsäkring via svenska cykelförbundet.
Hinder för deltagande medför ej återbetalningsskyldighet för
arrangören. Vi rekommenderar avbeställningsförsäkringen

startklar.
Avbryta loppet:

Om du av någon anledning behöver avbryta loppet så är det
mycket viktigt att du meddelar till Leksandsrundan. Du kan
göra detta vid fikat, till funktionär eller kontakta
tävlingsledningen.

Kontakt:

För övrig information, se hemsidan eller kontakta oss via
mail eller telefon.
www. leksandsrundan.se
info@leksandsrundan.se
Erica Sterner 070-6316820
Bodil Wilén 0731-8011593

Tävlingsledare Peter Mattsson, Brudpiga 070582040

Välkomna till Leksandsrundan 2021!
Tack till våra samarbetspartners och sponsorer!
Leksandsbröd, Leksands sparbank, Utesport, Skoglunds,
Trycksakstorget, Siljanslax, Käck & Hedbys, KRÄSEN, Leksands
kommun, Kartbosse, Lumux, Mejoptik

