PM1: Information kring arrangemanget BMX SM 2018
Den 7 juli 2018 arrangeras SM i BMX racing av föreningen SMK Uppsala. Samtidigt
som svenska elit- och juniormästare utses, tävlar ungdomsklasser och
masterscyklister om mästerskapsmedaljerna vid USM och VSM. Tävlingarna går
på Uppsala BMX Arena i området Gränby. Arenan ligger på Edit Södergrans gata
och är lätt att komma till både med bil och kollektivtrafik. Busshållplatsen ligger i
direkt anslutning till banan.

Öppen SM-träning fredag
Banan kommer att vara öppen för anmälda cyklister mellan kl 17:00 och 20:00
fredagen den 6 juli. Vi kommer även att avsätta minst 20 minuter för Pro Sectionträning under denna tid. Under fredagsträningen kommer kvalificerad sjukvård finnas
på plats, dock inte ambulans med besättning.
Faciliteter
Vattentankar med dricksvatten och toaletter kommer finnas på området.
Kioskförsäljning av mat, dryck, frukt och snacks kommer finnas. All betalning görs
med kortbetalning, inga kontanter eller Swish-betalning kommer vara möjliga.

Vägbeskrivning till SMK Uppsala BMX Arena i Gränby, Uppsala
Adress till banan: Edit Södergrans gata 11 (alla kart-appar och bilnavigatorer är ännu
inte uppdaterade med den nya dragningen av ”Edit Södergrans gata” utan har döpt
vägen till ”Tennisvägen”)
Från E4 Sthlm: Sväng av Uppsala N (väg 55). I första rondellen sväng vänster in på
Österleden mot Gränby centrum. I första rondellen (vid McDonalds) på Österleden
sväng höger. Efter ca 200 m på Edit Södergrans gata (Tennisvägen) ser ni banan till
höger.
Från väg 55 och väg 272: Följ Bärbyleden mot E4 N. I sista rondellen innan E4 sväng
höger mot Gränby centrum. I första rondellen (vid McDonalds) på Österleden sväng
höger. Efter ca 200 m på Edit Södergrans gata (Tennisvägen) ser ni banan till höger.
SMK Uppsala BMX Arena koordinater:
59.884813,
17.665093

Parkering:
Parkering vid träning och tävling (för både tävlande och publik) sker på parkeringen
vid IFU Arena (ca 300 m från bmxbanan) på Tennisvägen. Snabb avlastning är
tillåten vid banan.

CAMPING & STUGOR:
Det finns ingen camping i direkt anslutning till banan pga. platsbrist. Märsta BMX har
erbjudit sitt banområde för camping under hela BMX-veckan. I Uppsala
rekommenderar vi Fyrishov Stugby och Camping som ligger 6 min med bil från
banan (16 min på cykel). https://fyrishov.se/bokning/
HOTELL:
Arenahotellet ligger granne med BMXbanan och invigdes hösten 2017. Använd
gärna koden ”SMK” för att stötta SMK Uppsala medans du bor på hotellet.
https://arenahotellet.se/hotell-uppsala/
Scandic Hotel Uppsala Nord www.scandichotels.se
Scandic Hotel Uplandia www.scandichotels.se
Radisson Blu https://www.radissonblu.com/sv/hotell/sverige/uppsala/om-staden
Elite Hotel Academia https://www.elite.se/sv/hotell/uppsala/hotel-academia/
SMK Uppsala hälsar tävlande och publik varmt välkomna och ytterligare information
kommer att finnas på klubbens webbsida http://cykel.smkuppsala.com

