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King of the Hill är en tävling i två delar. En del på cykel och en del på rullskidor. 

Man kan ställa upp i antingen cykel eller rullskidor, eller så kör man båda de-

larna och slår då ihop totaltiden och får på så vis fram den riktiga Kingen.  

Tävlingen startar i Sälens By vid Olnispagården och målgång för cykel sker på 

toppen av Lindvallen medans målgång för rullskidor sker på toppen av Östfjäl-

let.  

Starttider och Datum: 

Båda tävlingarna går den 24/7-2014 

Cykel: 10.00 

Rullskidor: 12.30 

Ska man köra båda loppen måste man efter målgång på cykel ta sig ner till Ol-

nipsagården och vara på plats senast 12.20. 

 

Banan: 

Starten sker vid Olnispagården i Sälens By och följer sedan gamla fjällvägen upp 

till Sälfjällstorget där det kommer att finnas vätska. Härifrån delar sig banorna. 

Cykel åker ner på ett elljuspår som leder ut på gubbmyren. Där börjar klättring-

en upp mot Köarskär. Sedan korsar Fjällvägen och åker upp i serpentinerna på 

Sälfjällstangen innan man når kalfjället för sista rejäla stigningen innan målet 

vid toppen av Gustav Experss stolbana. 

Rullskidor fortsätter från Sälfjällstorget rakt fram och ut på Fjällvägen upp till 

Högfjällshotellet där man viker ut på kalfjället och följer den asfalterade leden 

upp på Östfjället. 

Cyklingen mäter 12,5km och man klättrar 519hm. Snittlutning 5,3% 

Rullskidbanan mäter 11,5km man klättrar 482hm. Snittlutning 4,6% 

Klasser och anmälning: 

Cykel Dam och Herr från 15år 

Rullskidor Dam och Herr från 15år, vid anmälan ange typ av binding(NNN, NNS) 

utifall du blir seedad och tilldelad rullskidor. 

King of the Hill Herr och Queen of the Hill dam 

Anmälningsavgiften är 250:-, vill du köra båda loppen bjuder vi på ena avgiften. 

Anmälning sker via hemsidan www.salensif.se senast 30/6, därefter efteranmä-

lan på plats från 09.00-09.30 

Max antal: 

200 Totalt för båda tävlingarna, först till kvarn 

Prisutdelning och Prispengar: 

En delseger i respektive klass ger 4000:- och totalseger i King of the hill ger 2000:-. Det 

kommer även delas ut spurtpris till förste åkare till Sälfjällstorget. 

Totalsegraren offentliggörs på prisutdelningen på Olnispagården 15.30.  

Tidtagning och resultat: 

Tidtagning sker i timmar, minuter, sekunder och tiondelar. Samma tiondel ger samma 

placering. Resultaten läggs ut på hemsida och Facebook sida. 

Målgång: 

Målgång på cykel sker på toppen av Gustavbacken i Lindvallen. Man ombesörjer själv 

transport härifrån. Liften kommer att gå och är gratis för deltagare som vill åka ner. Det 

är inte tillåtet att åka bil upp till Målgången utan man måste cykla därifrån. 

Målgång på rullskidor sker på Östfjället där asfaltsleden slutar. Det är inte tillåtet att 

åka bil upp till målgången. Från målgången måste man gå tillbaka till Högfjällshotellet 

för transport tillbaka till Olnispagården. 

Omklädning och Dusch: 

Ca: 200 meter från starten finns dusch och omklädningsrum i Sälenhallen. 

Cykel inlämning: 

Det kommer finnas möjlighet för dom som kör båda loppen att lämna cykeln vid start-

platsen under tiden man kör rullskidloppet. Cyklarna ska hämtas omedelbart efter mål-

gång från rullskidor. 

Överdragskläder: 

Vid starten kan man lämna en påse med överdragskläder på anvisad plats som körs upp 

till respektive målgång. 

Regler: 

Endast klassikteknik tillåten med rullskidor  med typ 2hjul. 

Trafikregler gäller. Det är inte tillåtet att köra om mastern vid cykelstarten 

Langning och service är endast tillåtet vid vätskekontrollen på sälfjällstorget 

Utrustning: 

Cykel: 

Hjälm är obligatorisk utrutstning. 

MTB rekommenderas då delar av banan går på grusväg eller stig 

Nummerlapp fram på cykeln och bak på ryggen. Nummerlappen får inte vikas eller klippas 

Rekommenderad utrustning: 

- Reparationssats 

- Vattenflaska 0,5l 

 

Rullskidor: 

De främst seedade kommer åka på rullskidor tillhandahållna av tävlingsledningen 

Hjälm och skyddsglasögon är obligatorisk utrustning, vanliga solglasögon är tillräckliga som 
skyddsglasögon. 

Nummerväst skall bäras ytterst och får inte klippas sönder. 

Rullskidor (endast klassisk teknik tillåten med typ 2hjul). Kontroll sker vid starten 
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