
Pressemelding SkanseCross 2022

DFI Sykkel tar helgen 29./30. oktober i mot norges beste syklister til Norgescup i
sykkelkross. Rittene foregår i området rundt Seiersten skanse. Sykkelkross er en
spektakulær idrettsform der deltakerne sykler runder i en bane som er på litt over 2
kilometer. Banen inneholder mange tekniske elementer med svinger, hindre, bratte
stigninger og partier der syklene må bæres.

Hvert heat er fra 40 til 60 minutter med knallhard sykling fra start til slutt. Siden banen er
svært kompakt kommer publikum tett på syklistene. I Belgia, som er sykkelkrossens
hjemland, trekker disse arrangementene gjerne tusenvis av tilskuere. Vi håper at mange av
Drøbaks innbyggere tar turen ut i skogen og får med seg denne begivenheten, vi lover ekte
sykkelkross-stemning og muligheter til å få med seg sterke prestasjoner fra dyktige syklister.

Det er ikke bare eliten som setter seg stevne på Seiersten, vi har også heat for
veteransyklister (masters), junior, ungdom og barn, inkludert en åpen klasse for de som ikke
har sykkelkross-sykkel, så her kan alle være med hvis de vil. Vi vil spesielt invitere de under
10 år til “KidsCross”, bli med og få en super opplevelse av sykkelritt.

Til publikum som ferdes i marka disse dagene oppmoder vi til å ikke ferdes i selve den
merkede løypen, her er det syklister i stor fart og ferdsel kan innebære risiko for skader.
Løypevaktene våre vil lede dere inn på stier og veier som ikke har rittsykling.

Rittstemning er viktig for oss i DFI Sykkel, så derfor har vi en rittlandsby på fotballbanen bak
skansen der det er kafé, start/runding/målgang og premieseremonier. Her kommer man tett
på deltakerne og får med seg flott idrett og gode opplevelser, alle er velkomne til å komme
innom her i løpet av helgen.

DFI Sykkel er en klubb som driver utstrakt treningsvirksomhet for barn, ungdom og voksne i
grenene terreng, landevei, sykkelkross og enduro. Vi er aktive som rittarrangører gjennom
terrengsykkelcupen Elektroidé Cup og SkanseCross. Vi utvikler egne løyper og anlegg på
Høiås og på Seiersten. Våre medlemmer er også aktive i ritt over hele landet. Vår visjon er å
være “Norges triveligste sykkelklubb”

Ønsker dere å dekke denne begivenheten så ta kontakt med rittleder Kenneth
Johansen 92637549/kenjohansen1984@gmail.com  for offisiell akkreditering med

adgang til forfriskninger i kaféen.

Linker:
Rittinfo/Invitasjon:
https://www.dropbox.com/s/txtbnav21t0j4b1/Skansecross-invitasjon-2022.pdf?dl=0
DFI Sykkel: https://dfi.no/category/18
Sykkelforbundet: https://sykling.no/
Youtube (This is Cyclocross): https://www.youtube.com/watch?v=BAB30dIEDss
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