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Eksjö SOK Eksjö CK 

Inbjudan till Ränneslättsturen 2023 

Välkommen att cykla Ränneslättsturen i Eksjö söndag den 2 juli 2023. Loppet har tävlings- 

och motionsklasser med distanserna 73 km, 42 km och 23 km. Separat start för damer och 

herrar i tävlingsklass. Ränneslättsturen ingår i Långloppscupen. 

Nytt för i år är att den långa banan är fem kilometer kortare än förra året samt att det nu går 

att anmäla sig till tävlingsklassen D60. I övrigt är arrangemanget likt föregående år. 

Tävlingscentrum 

Tävlingscentrum är ”Arena Vattenledningsparken” intill Olsbergs Arena i centrala Eksjö. 

Parkering i anslutning till TC. Vägvisning från samtliga riksvägsinfarter. 

Ränneslättsturen 73 km 

Det är denna distans som ingår i Långloppscupen. 

Banan innehåller många kilometer härlig stig men också ett smakprov på Eksjö CK:s tuffa 

XCO-bana vid Högefälle MTB Park. Jämfört med 2022 är banan fem kilometer kortare, det 

är framför allt startloopen som har förkortats. Det medför också en ny och senare placering 

av den andra av de tre depåerna. Sista halvan av banan är likadan som föregående år. 

För att få cykla Ränneslättsturen 73 km, måste du fylla minst 17 år under året. 

Tävling 73 km: Dam Elit, Dam 30, Dam 40, Dam 50, Dam 60, Dam Sport, Herr Elit, Herr 

Junior, Herr 30, Herr 40, Herr 50, Herr 60, Herr Sport.  

Motion 73 km: Dam Motion 73, Herr Motion 73. 

Ränneslättsturen 42 km 

Banan har samma sträckning som Ränneslättsturen 73 km på första slingan, andra slingan 

går ut till Skidstugan. Efter passering vid Skidstugan blir det en del av XCO-banan vid 

Högefälle MTB Park och andra fina stigar till mål. 

För att få cykla Ränneslättsturen 42 km, måste du fylla minst 15 år under året. 

Tävling 42 km: F 15-16, P 15-16. 

Motion 42 km: Dam Motion 42, Herr Motion 42. 

Ränneslättsturen 23 km 

Denna bana börjar mest på asfalt och grusväg samt lite stig fram till passering vid 

Skidstugan. Efter passering vid Skidstugan blir det mycket stig, bland annat en del av XCO-

banan vid Högefälle MTB Park. 

För att få cykla Ränneslättsturen 23 km, måste du fylla minst 11 år under året. 

Tävling 23 km: F 11-12, P 11-12, F 13-14, P 13-14. 
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Eksjö SOK Eksjö CK 

Motion 23 km: Dam Motion 23, Herr Motion 23, Ungdom Motion 23 (ungdomar 11-16 år). 

Licenskrav 

Tävlingsklasser 

I alla tävlingsklasser för vuxna och juniorer (undantag sportklasser) krävs Svenska 

Cykelförbundets tävlingslicens samt medlemskap i SCF-ansluten förening. 

Sportklasser och ungdomstävlingsklasser 

I sportklasser (Dam Sport, Herr Sport) och ungdomstävlingsklasser (F/P 11-12, 13-14, 15-16) 

krävs också licens men istället för tävlingslicens kan deltagaren välja att lösa Svenska 

Cykelförbundets engångslicens. För att kunna teckna engångslicens krävs att du är medlem i 

en SCF-ansluten förening.  

Engångslicens kan enbart tecknas via appen Cardskipper. Engångslicensen ska visas upp i 

samband med uthämtning av nummerlapp. Det finns information på SCF:s hemsida om hur 

du tecknar engångslicens: https://scf.se/licenser/. 

Motionsklasser 

Deltagare i motionsklasser behöver varken licens eller medlemskap i SCF-ansluten förening. 

Anmälan och startavgift 

Anmälan senast tisdag 20 juni via www.ranneslattsturen.se. Efteranmälan via hemsidan 

senast fredag 30 juni 18:00. Efteranmälan vid sekretariatet på TC lördag 1 juli klockan 15:00-

18:00 eller söndag 2 juli klockan 08:00-09:30. 

Anmälan är bindande vilket innebär att ingen återbetalning av startavgift kommer att göras. 

Startplats får överlåtas mot en kostnad av 100 kr. Överlåtelse kan göras genom anmälan till 

sekretariatet lördag 1 juli klockan 15:00-18:00 eller söndag 2 juli klockan 08:00-09:30. 

I startavgiften ingår varm mat efter målgång. 

Startavgift 

Klass Ordinarie anmälan 

(-20/6) 

Efteranmälan 

(21/6-2/7) 

Ränneslättsturen Tävling/Motion 73 km 750 kronor 950 kronor 

Ränneslättsturen Motion 42 km 500 kronor 700 kronor 

Ränneslättsturen Motion 23 km 350 kronor 550 kronor 

Alla ungdomsklasser (F/P 11-16, Motion 

Ungdom 23) 

250 kronor 350 kronor 

https://scf.se/licenser/
http://www.ranneslattsturen.se/
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Starttider 

Preliminära starttider är 09:45 för damer i tävlingsklass och 11:00 för övriga klasser. 

Priser 

Pokal till de tre första cyklisterna i varje tävlingsklass. Penningpriser i Dam Elit och Herr Elit, 

dessa utbetalas i form av träningsbidrag till respektive förening. Specialdesignade medaljer 

till samtliga som fullföljer Ränneslättsturen. 

Regler och förhållningssätt 

Svenska Cykelförbundets regler samt vanliga trafikregler gäller under hela arrangemanget. 

Allt deltagande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. 

Logi 

Turistbyrån Eksjö 

www.visiteksjo.se 

0381-361 70 

turism@eksjo.se 

Behandling av personuppgifter 

Anmälan innebär ditt samtycke till att vi får registrera dina personuppgifter i 

anmälningsdatabasen. Ditt namn och din klubbtillhörighet kommer att publiceras i start- och 

resultatlistor på internet. Din e-postadress kan komma att användas av Ränneslättsturen och 

Långloppscupen för information. 

Under tävlingen kommer foto och film tas på uppdrag av Ränneslättsturen. Anmälan innebär 

ditt samtycke till att eventuella foton/film där du förekommer får användas i redaktionellt 

sammanhang, reklamsammanhang samt för internetpublicering i syfte att marknadsföra 

Ränneslättsturen. 

Ditt samtycke gäller i 10 år från anmälningsdatumet. Om du vill veta vilka personuppgifter 

som finns lagrade om dig eller om du vill begära borttagning av samtycke kontakta 

eksjock@scf.se efter att tävlingen genomförts. 

Tävlingsledning 

Lasse Jansson, tävlingsledare, ranneslattsturen@gmail.com 

Kommissarier 

Vakant 

 

Välkommen att cykla Ränneslättsturen! 
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