
Detta gäller under loppet.
Kontroller:
 Stämpelkort med godkända banbeskrivningar kommer att sändas ut till

lagkaptenen i god tid före start.
 Kontrollernas passertider finns inskrivna på stämpelkortet och dessa tider

måste respekteras.
 Stämpelkortet måste signeras med datum och tidpunkt vid alla kontrollerna.

Obs! Detta gäller även vid starten.

Assistans:
 Följebil får endast assistera vid kontrollerna. Bilnummer måste anges i anmälan
 Ingen följebil får assistera utmed banan. Det är strängt förbjudet att få hjälp

ute på banan.
 Det är tillåtet att hjälpa varandra inom laget, men inte att hjälpa ett annat lag

även om man är från samma klubb.
 Det kan finnas hemliga kontroller under loppet uppställda av arrangören.

Uppträdande:
 Flèche Nordique är absolut ingen tävling.
 Det är förbjudet att cykla tillsammans med ett annat lag.
 Deltagarna anses vara ute på en privat tur och är ansvariga för de olyckor de

kan tänkas orsaka.
 Deltagarna skall ha ett gott uppförande och följa de trafikregler och föreskrifter som

råder längs vägen samt följa polisens anvisningar.

Godkänd Flèche Nordique

För att bli godkänd i Flèche Nordique och för att erhålla medalj gäller följande:
 att minst 3 lagmedlemmar har avverkat samma antal kilometer
 att en sträcka av minst 25 kilometer har körts mellan den 22:e och 24:e

timmen
 att minst 3 lagmedlemmar har kommit i mål samtidigt och avlämnat sina

kontrollkort till IOGT-NTO´s funktionär
 för att ett lag skall bli godkänt att minst tre godkända deltagare i samma lag

gått i mål.
 för att erhålla pokal för längsta sträcka att laget är godkänt.
 och målgång och stämplat i målet på Billingehus.
 för lag som är försenat att korten måste stämplas kl. 10.00 och aktuell

tillryggalagd distans registreras.
 en deltagare som ensam har avverkat 360 kilometer och respekterat 25

kilometer mellan den 22:e och 24:e timmen blir godkänd individuellt men får
inte tillgodoräkna sig Flèche Nordique för att erhålla Brevet Randonneur
5000.
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Flèche Nordique 2022
IOGT-NTO Skövde inbjuder dig till det 17:e Flèche Nordique.
Flèche Nordique är ett 24 timmars lag Randonnée, kontrollerat och godkänt av Audax Club
Parisien (ACP). Loppet körs alltid under Pingsthelgen med målgång vid Billingehus i
Skövde, Västra Götalands Län i södra Sverige.

Förutsättningar
Minst 360 km skall tillryggaläggas på 24 timmar. Varje lag får själva bestämma startplats
och bansträckning.  En banbeskrivning skall sändas in till arrangören för godkännande. I
banbeskrivningen skall anges kontrollplatser, avstånd och stämpeltider. Arrangören
förbehåller sig rätten att lägga in hemliga kontroller under loppet.

Lag Loppet (Randonnée) är avsett för klubblag. Varje lag skall bestå av
minst 3 och max 5 deltagare. Mixade lag kan bildas av herrar och/eller
damer från en eller flera klubbar. Varje klubb får anmäla flera lag.

Deltagare Alla som är minst 18 år dagen då starten går får delta.
Loppet är inte tillåtet för tävlingscyklister, veteraner är undantagna.

Priser Alla som blir godkända får en medalj.
Lagpriser till de lag som kört längsta distansen:  Dam, Mix och Herr.

Starttid Lördagen den 4 juni 2022 kl:10.00.
Startplats Enligt egen banbeskrivning.

Målgång Söndagen den 5 juni 2022 kl:10.00.
Målplats Hotell Billingehus, Skövde.

Obligatorisk utrustning:
 Belysning måste användas vid körning i mörker och dåligt väder.
 Röda ljusdioder med fast sken får användas som bakljus.
 Reflexväst eller reflexkoppel måste användas vid mörkerkörning.
 Obs!   Alla deltagare måste använda godkänd cykelhjälm.  Obs!

Banbeskrivning
Distans: Minst 360 km.
Tid: 24 timmar
Regler: Enligt Brevet de Randonneurs Mondiaux regler från juli 1989.

1. Beräkna passertiderna med hänsyn till planerad hastighet och raster.
2. Inga planerade stopp får vara längre än 2 timmar
3. En vägsträcka får bara passeras en gång i varje riktning.
4. Angivna passertider måste respekteras.
5. Näst sista kontrollen skall ligga på ett avstånd av minst 25 km från

målet och stämpling får utföras tidigast 08.00.
6. Målgång och sista kontroll vid Billingehus där slutstämplingen sker.
7. Följebil får endast möta upp vid stämpelplatserna

Information och anmälan:
IOGT-NTO Skövde Cykelsektion,
Ulf Sandberg, Säter Nykvarn 1
SE-541 91 SKÖVDE, Sverige

Mobil tfn: +46 (0)707 454322
e post: sandberg@artech.se

Startavgift: 600 SEK per anmäld deltagare.
I startavgiften ingår, smörgåsar och dusch vid målgången på Billingehus
Samt medalj, mat och kaffe vid samlingen efteråt på
Nöjesarenan (Bowlingen) Arena Skövde Egnellsväg 1 541 41 Skövde

Inbetalning till Plus Giro: 432 96 99-5 eller
IBAN: SE61 9500 0099 6018 4329 6995   BIC-kod: NDEASESS
Ulf Sandberg Säter Nykvarn 1
S-541 91 Skövde, Sverige

OBS!   Inbetalning sker lagvis ej per enskild deltagare.

Sista anmälnings och betalningsdag.
Freddagen den 13 maj 2022.

Anmälningsblankett med samtliga lagmedlemmar och Banbeskrivning
skall sändas in till Ulf Sandberg: e post: sandberg@artech.se
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