
 

 

PM Alirsbiken 

Banan 
Start på skidstadion Hällmyra. Därefter går banan ut på motionspåret den inledande kilometern innan 

banan når Sveriges största konstverk Alirs öga som ska bestigas en gång (13 km) eller två gånger (26 km) 

och där det är bergspris på toppen. Vidare går banan på stig och bitvis motionsspår innan banan når de nya 

MTB-spåren som sedan letar sig vidare runt Hällmyra friluftsområde som t ex Stormorshäll. Stigarna är 

varierande och består av korta backar och lite längre samt stigar i fin tallskog, genom stenigare partier och 

en hel del smala delar som svänger fram och tillbaka på sin väg tillbaka mot varvning och målområdet. Sista 

biten innan varvning och mål är det grusväg och motionsspår med mycket goda möjligheter att passera 

andra cyklister.   

Start/målområde 
Start, varvning och mål vid Hällmyra skidstadion. 
 
Starttid 
Gemensam start kl 12.00.  
Barn upp till 13 år startar 11.15, på en kortare bana på skidstadion. 
Startfålla där ingången är bakifrån, se skylt Till start samt funktionärenas instruktioner. 
 

Klasser 
Herr/Dam Motion   2 varv ca 26 km    
Herr/Dam/Ungdom Motion   1 varv ca 13 km    
Barn upp till 13 år kortare varvbana. 
    
 
Anmälan/Nummerlappar 
Anmälan/hämta nummerlapp till Alirsbiken kan göras på lördag vid Kvarnen mellan kl. 09.00-14.00  eller på 
söndag på Hällmyra skidstadion kl 10.00-11.30. 
 
 



 
Omklädning/Parkering 
Hällmyra skidstadion. 
 
Vätskekontroller 
Det finns vätskekontroll vid varvningen. 
 
Teknisk zon 
Det finns teknisk zon vid start/varvning/målområdet. 
 
Priser 
Bergspris till första Dam/Herr på 26 km loppet på toppen av Alirs öga på varv 1. 
 
Servering 
Under söndagen vid start/målområdet skidstadion, Hällmyra. 
 
Cykeltvätt 
Under söndagen i anslutning till start/målområdet skidstadion, Hällmyra. 
 
Cykelvård 
Enklare hjälp med cykeln finns på plats på skidstadion, Hällmyra innan start på söndag mellan kl. 10.00-
11.30. 
 
Sjukvård 
Sjukvårdshjälp finns vid start/varvning/målområdet. 
 
Regel och förhållningssätt 
Stora delar av banan går på stigar, för att ge utrymme för andra att passera på dessa stigar och resten av 
banan  vänligen håll till höger så de som vill cykla snabbare kan ta sig om på vänster sida och var 
uppmärksam på att det kan komma andra som vill cykla förbi. 
Allt närvarande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen på Hällmyra friluftsområde är förbjuden. 
 

Välkommen! 

 

                               


