
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
I januari hålls för första gången SM i cykelcross i Varberg. Tävlingen 
kommer att fylla området runt fästningen med cyklister, cyklar och 
supportrar. Det blir en utmanande och publikvänlig bana i historisk 
miljö. Varbergs kommun går nu in och stöttar evenemanget 
ekonomiskt.  
 
Mitt i januari får vår vackra kuststad besök av cykelfantaster från hela Sverige. Då 
är det dags för Varberg att stå värd för det årliga SM i cykelcross.  
- Förutom att det är ett spännande evenemang så ligger det också bra 
säsongsmässigt, säger Magnus Thomson, destinationsutvecklare på näringslivs- 
och destinationskontoret (NOD). Tävlande och supportrar blir ett välkommet 
extra tillskott till Varbergs hotell, butiker och restauranger den här tiden på året. 
 
Unik bana i centralt läge 
 
SM i cykelcross har tio olika tävlingsgrupper och pågår 12-13 januari. Tävlingarna 
avgörs på en unik varvbana runt Varbergs fästning via Barnens badstrand med 
start och mål i societetsparken. Det blir en annorlunda bana för både tävlande 
och åskådare. Eftersom fästningen ligger så centralt belägen i Varberg är det 
lättillgängligt för publiken att titta på. 
- Genom att stå värd för SM får vi möjlighet att visa att Varberg är en attraktiv 
och välfungerande plats för ett nationellt mästerskap, menar Magnus Thomson. 
 
Få upp ögonen för sporten 
 
- Vi är jätteglada att få arrangera Cyclocross Championship i Varberg, säger Peter 
Larsson, ansvarig för CX-sektionen i Varbergs MTB. Här finns en lång 
cykeltradition och cyklingsporten är välmående, men tyvärr är det få som tävlar. 
Vi hoppas att folk genom SM ska få upp ögonen för sporten och lockas att tävla 
själva. 

 

Läs mer om tävlingen på https://varbergcyclocrosschampionship.se/cyclocross/ 
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För mer information, kontakta: 
 
Magnus Thomson, destinationsutvecklare, 070-810 29 29  
magnus.thomson@varberg.se 
 
Peter Larsson, Varbergs MTB, 070-913 21 62 
peter.larsson@tqi.se 
 
______________________________________________________ 
 
Om Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) 
NOD arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv 
genom att erbjuda kunskap, forum och mötesplatser för samverkan. NOD har också i 
uppdrag att strategiskt utveckla och marknadsföra Varberg som destination.  

 

https://eduvarberg.sharepoint.com/sites/officegrupp-nod-personal/Shared%20Documents/Press/Mall%20för%20pressmeddelande/magnus.thomson@varberg.se
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