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1. Tid og sted 
StudentCross (NorgesCup 5 & 6) arrangeres 22-23. oktober 2022 ved høgskoleanlegget på Remmen i 
Halden. Det finnes rikelig med p-plasser i tilknytning til anlegget (adresse: «B R A Veien 4, 1757 Halden»). 
Arrangøren har imidlertid også tilrettelagt for bruk av offentlig transport (tog), hvor det tilbys gratis 
transport av alle ryttere fra Halden stasjon til arrangørsted – samt selvfølgelig retur til stasjonen etter ritt. 
Vi byr også på gratis kaffe og vafler på arenaområdet mot fremvist togbillett.  

Merk at gratis skyss forutsetter at man informerer arrangøren om dette ved å sende booking til 
fiskeklev@gmail.com innen påmeldingsfristen for rittet utløper. 

2. Rittbeskrivelse 
StudentCross er et sykkelkross ritt med NorgesCup status som ble arrangert for første gang høsten 2021.  
Rittet går i en publikumsvennlig trasé ved Høgskolen i Østfold, avd. Remmen, Halden (derav navn på 
rittet).  Store deler av løypen er synlig fra egen rittlandsby hvor det tilbys mat og drikke, samt andre 
utsalgsvarer. Løypen inneholder de fleste elementer som skal til i et CX ritt, og rytterne skal igjennom 
partier som Labyrinten, Arne-bakken, ZmåZonhoven, StudentBruæ og Bekken. 

Det er egne klasser for Elite, Junior, aldersbestemte klasser, samt Masters. I tillegg har vi en åpen klasse 
for et lavterskeltilbud for de som måtte ønske dette. 

3. Rittregler 
Rittet følger reglene i UCI og NCF sitt reglement. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget 
ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. Bruk hjelm også når du besiktiger, trener, og varmer opp. 
Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter. Rytterne, foreldre, og ledere; ta hjelmbruken 
alvorlig. 

Det er ikke tillat å kaste søppel langs løypa.  

Rittet er et rent arrangement. Anti-doping Norge foretar uanmeldte kontroller på alle NCF-registrerte ritt. 
Vi støtter Anti-doping Norge i gjennomføringen av dette. Alle ryttere og ledere skal følge instrukser gitt 
fra representanter fra Anti-doping Norge. 

Det er kun lov å bruke godkjent CX-sykkel i NC Sykkelkross, mens det i Åpen Klasse er tillatt med både 
MTB- og hybridsykkel.  

Langing er ikke tillatt.  

4. Klasser og rittprogram 
Nedenfor følger en oversikt over klasser, samt starttid og forventet målgang for de forskjellige heat’ene. 
Samme tidspunkter er gjeldende for både lørdag og søndag. 

Oppstilling til start tidligst 10 minutter før start. Kommer du for sent, får du ikke startposisjon i henhold 
til din seedingen. 

Klasser 
Kvinner Menn Lørdag Søndag 

K 10 
K 11-12 

M10 
M 11-12 Rekruteringsritt Rekruteringsritt 
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K 13-14 M 13-14 
K 15-16 M 15-16 NCF Rankingritt NCF Rankingritt 

K Junior (17-18) M Junior (17-18) NC ritt (NCF kat. 3) NC ritt (NCF kat. 3) 

K Elite (Senior, 19+) M Elite (Senior, 19+) NC ritt (NCF kat. 3) NC ritt (NCF kat. 3 
K Master 30-34 
K Master 35-39 
K Master 40-44 
K Master 45-49 
K Master 50-54 
K Master 55-59 
K Master 60-64 
K Master 65-69 
K Master 70+ 

M Master 30-34 
M Master 35-39 
M Master 40-45 
M Master 46-49 
M Master 50-54 
M Master 55-59 
M Master 60-64 
M Master 65-69 
M Master 70+ 

Master Cup 
(NCF MC Kat. 2) 

Master Cup 
(NCF MC Kat. 2) 

K Sport 17+ M Sport 17+ Rekruteringsritt Rekruteringsritt 
 

Rittprogram 
Heat 0 

Klasser Antall runder Starttid Forventet målgang 
Åpen klasse M/K 10 1 09:30 09:45 
Åpen klasse M/K 11-12 2 09:30 09:55 
Åpen klasse M/K 13-14 3 09:30 10:00 
Åpen klasse M/K 15+ 3 09:30 10:00 

 

Befaring av løype 00:20:00 10:00 10:20 
 
Heat 1 

Klasser Sykletid Starttid Forventet målgang 
M Sport 17+ CX 00:40:00 10:30 11:10 
M-Master 30-70+ CX 00:40:00 10:30 11:10 

 

Befaring av løype 00:15:00 11:10 11:25 
 

Heat 2 
Klasser Sykletid Starttid Forventet målgang 
K 15-16 CX  00:40:00 11:30 12:10 
K Sport 17+ CX 00:40:00 11:30 12:10 
K Junior 00:40:00 11:30 12:10 
K Senior 00:40:00 11:30 12:10 
K-Master 30-70+ 00:40:00 11:30 12:10 

 

Befaring av løype 00:15:00 12:10 13:05 
 

Heat 3 
Klasser Sykletid Starttid Forventet målgang 
M 15-16 CX 00:40:00 13.10 13:50 
M Junior CX  00:40:00 13:10 13:50 
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Befaring av løype 00:15:00 13:10 13:25 
 

Heat 4 
Klasser Sykletid Starttid Forventet målgang 
M Senior CX 01:00:00 14:10 15:10 

 

5. Seeding 
Rytterne som er påmeldt innen den ordinære påmeldingsfristen og som har løst lisens for 2022, vil bli 
seedet. Siste publiserte UCI-ranking vil bli brukt som grunnlag for Elite og Junior. For ryttere uten UCI-
poeng og i klasser uten UCI-ranking vil rytterne ble seedet etter resultatene fra lørdagens ritt. 

Ryttere som er etteranmeldt vil ikke bli seedet. 

Klasse Lørdag  Søndag  

Elite (Senior) 1. UCI poeng, 2. loddtrekning* 1. UCI poeng, 2. Resultater fra NorgesCup 5 

Junior 1. UCI poeng, 2. loddtrekning* 1. UCI poeng, 2. Resultater fra NorgesCup 5 

K/M 15-16 Loddtrekning* Resultater fra NorgesCup 5 

K/M 13-14 og yngre Loddtrekning* Resultater fra NorgesCup 5 

Master Loddtrekning* Resultater fra NorgesCup 5 

Sport Loddtrekning* Resultater fra NorgesCup 5 

*For startrekkefølge på NorgesCup 5 på lørdag vil det det for ryttere uten UCI-poeng bli en veiet 
loddtrekning etter resultater fra 2022 i NC og NM/UM. 

6. Lisens 
Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2022. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret 
gjennom NIF’s barneidrettsforsikring. Ryttere i Elite, junior og Masters klassene må ha helårslisens, mens 
ryttere i aldersklassene (12 år og eldre) og sportsklassene kan velge mellom helårs og engangslisens. 

Lisensen til påmeldte vil bli sjekket. For norske ryttere mot NCFs register ved påmeldingens. For 
ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider. 

Utenlandske ryttere må vise lisens for å få startnummeret sitt. 

7. Påmelding 
Det er åpent for ordinær påmelding til og med 16. oktober 2022 kl. 2359. Påmelding utføres her: 

NorgesCup 5 (lørdag 22. oktober, 2022) 

https://signup.eqtiming.com/EventGroup/62270/?Event=FlcEventProfile01 

NorgesCup 6 (søndag 23. oktober, 2022) 

https://signup.eqtiming.com/EventGroup/62271/?Event=FlcEventProfile01 

Startkontigentene NorgesCup 5 (lørdag) er: 
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Klasse Ordinær påmelding Etteranmelding 

Åpen klasse NOK 100,- NOK 150,- 

NC Aldersbestemte klasser & Sport NOK 170,- NOK 250,- 

NC Junior/Elite/Masters NOK 300,- NOK 450,- 

 
Startkontigentene NorgesCup 6 (søndag) er: 

Klasse Ordinær påmelding Etteranmelding 

Åpen klasse NOK 100,- NOK 150,- 

NC Aldersbestemte klasser & Sport NOK 170,- NOK 250,- 

NC Junior/Elite/Masters NOK 300,- NOK 450,- 

 

Etteranmelding er mulig for alle klasser frem til en time før start i respektive klasser. Bruk 
påmeldingslenken over, eller gå til sekretariatet for å betale fra PC’er som er tilgjengelig der. 

Påmeldingen er bindende og refunderes bare ved fremvisning av legeattest. 

8. Lagstelt/lagparkering 
Arrangøren har reservert et større område for lagstelt i nærheten av rittlandsbyen. 

Det er ikke lov å benytte egne strømaggregat i lagsteltene på grunn av brannfaren, samt støy. 

9. Sykkelvask 
Det vil være muligheter for sykkelvask på arena.  

10. Treningstider 
Løypen er være ferdig merket ca. 1 uke før rittet, og det er fritt frem for å teste ut løypen etter dette. Se 
rittprogrammet for hva som gjelder for treningstider under arrangementshelgen. 

Regler for trening i løypa: 

• På offisiell trening skal startnummer på være montert på sykkelen. 
• Det er ikke lov å sykle i løypa mens rittet pågår, det gjelder uansett hvilken klasse som sykler. 

Brudd på regelen vil medføre diskvalifikasjon. 
• All trening i de offisielle treningstidene skal skje i fartsretningen. 
• Det er ikke lov å endre løypa, for eksempel flytte merkebånd/sperring eller grave/flytte deler av 

bygde elementer. Brudd på regelen fører til at rytteren bortvises fra løypa og eventuelt 
diskvalifiseres. 

• Vis hensyn til turgåere. 
• All trening skjer på eget ansvar 
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11. Overnattingsmuligheter 
Det er rikelig med overnattingsmuligheter i Halden, og hotellene har blant annet god erfaring med 
innlosjering av syklister helt opp på World Tour nivå. Arrangøren anser det som hensiktsmessig at behov 
for overnatting bestilles av deltakeren selv. 

Anbefalte hotell er: 

- Fredriksten Hotell 

- Thon Hotell 

- Park Hotell 

12. Sekretariat 

12.1. Sekretariatets åpningstider 
Startnummer hentes i sekretariatet, som ligger i på industriområdet (se Arenakart). Sekretariatet er åpent: 

Dag Tid 

Fredag 18:00-20:00 

Lørdag 08:00-16:00 

Søndag 08:00-17:00 

 

For å hente startnummer må lisens for 2022 være løst. Se Lisens for bestemmelser vedr lisens. 
Engangslisens i sekretariatet, det koster 50,- for klassene K/M 13-16 og 150,- for Sportsklassene. 
Engangslisens kan betales med Vipps. 

Utenlandske ryttere må vise lisens for å få startnummeret sitt. 

Det blir utdelt 3 stk. startnummer, hvor stort startnummer plasseres på rygg, mens små startnummer 
plasseres på øvre del av venstre og høyre overarm. 

Ved tap av nummer kan nytt nummer hentes i sekretariatet mot en avgift pålydende NOK 50. 

Det skal benyttes samme nummer lørdag og søndag. 

12.2. Lagledermøte 
Det avholdes ikke lagledermøte i forbindelse med StudentCross. 

12.3. Brikkesjekk før start 
Arrangøren har engasjert Jostein Tofte som ansvarlig for tidtaking, og deltakerne kan benytte egne emit-
brikker dersom serienummer er høyere enn 4xxxxxx. 

Ved leie av tidtakingsbrikke fra arrangør vil det tilkomme et gebyr pålydende NOK 100. 

Det tilbys brikkesjekk før start. 

12.4. Utstyrsjekk før start 
Ryttere har selv ansvar for å stille med godkjent hjelm, sykkel og drakt. Sykkelen skal tilfredsstille de nye 
vektkravene for klassene K/M 10-16 år.  
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NCFs kommissær kan velge å sjekke dette både før start og etter målgang. Bryter du reglementet kan du bli 
disket og/eller få bot (gjelder først og fremst senior, junior og master klassene). Sjekk den registrerte drakten 
for din klubb på dommeroppsett.info. 

13. Arena og Løyper 

13.1. Arenakart 

 
 

13.2. Løypekart 
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14. Førstehjelp 
Helsepersonell er stasjonert på arena og i løypen under rittet. Disse vil bli tilkalt ved behov. Ryttere melder 
evt. ulykke til nærmeste løypevakt, som vil gi beskjed til helsepersonellet.  

15. Garderobe og toaletter 
Det tilbys gode garderobefasiliteter i form av garderober tilknyttet høyskolens idrettshall. 

Arrangøren har også leid inn mobile toaletter som blir å finne i nærheten av rittlandsby. 

16. Servering/utsalg 
I rittlandsbyen vil det være gode muligheter for kjøp av mat og drikke fra både innleid food truck, samt 
arrangørens egne utsalg. Store telt over rittlandsby sørger for tørre og fine forhold for publikum. 

Pedalen Sykkelverksted stiller med mobilt verksted og enkelt utsalg dersom det f.eks. er behov for enkle 
reparasjoner i løpet av dagen. 

Intersport Halden stiller med eget utsalgstelt for salg av utvalgte varer. 

17. Resultater 
EQ Timing vil bli benyttet for resultatservice, og tider og resultat vil bli publisert online fortløpende i 
etterkant av hvert enkelt heat. 

Uoffisielle og offisielle resultatlister blir hengt opp på arenaen så snart de er ferdige. Resultatene publiseres 
senere på www.sykling.no. 

18. Poeng og Premier 
Premieseremoni og premiering vil avholdes umiddelbart etter målgang for hvert enkelt heat. 

19. Parkering og veibeskrivelse 
Det er gratis og stor parkering på høyskoleområdet i tilknytning til arena. 

Kjør av E6 i retning Halden, og følg deretter skilting mot StudentCross.  

Adressen for arenaområdet er: B R A Veien 4, 1757 Halden. 

20. Informasjon 
Se mer informasjon om StudentCross på arrangørens Facebook side: 

- facebook.com/StudentCX 

21. Kontaktpersoner 

21.1. Arrangementskomiteen 
Rolle Navn Email Telefon 
Rittleder Arne Folmer arne.chr.folmer@icloud.com 90666744 
Presse/informasjon Fred Voldset fred.voldset@borregaard.com 90084951 
Løyper Arne Folmer arne.chr.folmer@icloud.com 90666744 
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Arena Marianne Olsen marianne.olsen01@gmail.com 90867759 
Sekretariat Bjørn Asvard Olsen bjorn.asvard.olsen@gmail.com 91330846 
Påmelding og resultater Bjørn Asvard Olsen bjorn.asvard.olsen@gmail.com 91330846 
Premier Marianne Olsen marianne.olsen01@gmail.com 90867759 
Sanitet Tore Petter Engen torepeng@gmail.com 90793313 
Kiosk Trine Marken trine.marken@hotmail.com 97193060 
Økonomi Fred Voldset fred.voldset@borregaard.com 90084951 
    

 

21.2. Kommissærer 
Rolle Navn Klubb Merknader 
PCP/Sjefskommisær Skjalge Kraglund Eiker CK  
MCP/Jurymedlem Pål Gulliksen IF Frøy  
MCP/Jurymedlem Veronica Dahle Kongsberg IF  
MCP/Måldommer    
MCP/Ass Kommisær    
MCP/Ass Kommisær    
MCP/Ass Kommisær    
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Vårt kvalitetsløfte! 
Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal 
være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet.  Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan 
forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.  

Arrangør Rittets arrangør er Fiskeklev Landeveisclub som er tilsluttet 
Norges Cykle Forbund (NCF) og NIF.  
 

Forsikringer Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har 
ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret 
gjennom helårslisensen eller engangslisensen som du bruker under 
rittet.  
 

Tillatelser Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos:  
• Halden kommune  

 
Varsling Rittet er varslet omgivelsene ved: 

• Nabovarsel 
• Pressedekning 
• Sosiale medier 
• Oppslag 

 
Regler Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.  

Rittet er pålagt å følge trafikkreglene, og alle vegkryssninger blir 
håndtert av kvalifisert/kurset personell 
 
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av 
konkurransen. 
  

Sanitet Det er helsepersonell til stede. 
  

Sikkerhetsansvarlig Kontaktinfo: Fred Voldset, mob: 90084951 
 

Prosedyre ved 
ulykker 

Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig.  
Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og 
pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør.  
Vakter rapporterer tiltak til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig 
varsler pårørende og andre instanser.  
Utøvere som er utsatt for uhell, men som klarer seg på egenhånd, skal 
varsle om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av 
hensyn til lisensordningen og evt bruk av forsikring.  
 

Vakthold Info angående vakter.  
Det er rytterens egen plikt å vite hvor løypa går og hvor mange runder 
som skal kjøres.   
 

Økonomi Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak, 
samt kommisærer, arenautstyr, tidtaking, premier osv.  
Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på: 

• Barn og ungdomstiltak i klubben 
• Ytterligere styrking av rittets bærekraft og kvalitet 

Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.  
 

 


