
 

 

  

 

 

INVITASJON  

NC UTFOR DRAMMEN  

11-12. SEPTEMBER 2021 
 

 

 

  

 

Arrangør: 

Drammen Cykleklubb (DCK) 
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TID OG STED 

11-12 September 2021. Drammen skisenter. Kristian Brennersvei 140, Drammen. Parkering 

skjer ved anlegget og man blir henvist plass. 

LØYPE 

NM-løypa fra 2020. 

 

PÅMELDING  

Påmelding via NC Downhill Drammen, Finaler (eqtiming.com) innen søndag 5. september 

kl.23:59.   

Påmelding er ikke gyldig før start-kontigent er betalt. Alle startende må ha gyldig lisens.  

 

STARTKONTIGENT  

Klasser M/K 10-16 år  340,- 

Andre Klasser 16 år+  600,- 

LISENS  

Gyldig lisens fremvises ved avhenting av startnummer. Man må være medlem i en klubb for 

å delta.  

Engangslisens/forsikring kan løses ved påmelding på www.eqtiming.no eller i sekretariatet. 

Engangslisens gjelder klassen 10-16 år. De under 13 har barnelisens om de er medlem i et  

 

KLASSER  

Nr.  Klasser  Nr.  Klasser  

1.  K 10-12   8.  M Sport  

2.  M 10-12   9.  K Master  

3.  K 13-14  10.  M Master  

4.  M 13-14  11.  M Junior  

5.  K 15-16  12.  K Junior  

6.  M 15-16  13.   K Senior  

 7.  K Sport  14.  M Senior  

https://live.eqtiming.com/57729#dashboard
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M/K Junior, året du fyller 17  

M/K Senior, året du fyller 19 

 

HEIS OG PRISER 

Expressheisen går fra: 

Fredag kl 16.00  -  20.00 

Lørdag kl  09.00 – 16.00 

Søndag kl 10.00 – 16.00 

 

Dagskort:  350,- 

Keycard:  60,- 

 

 

PROGRAM  

Fredag 10.9 

Fri trening uten vakter og sanitet.  

Lørdag 11.9  

09:00-11:00 Besiktigelse av løypa til fots.  

11:00-14:30 Trening og logging av obligatorisk gjennomkjøring, alle må ha logget to run før 

seeding.  

NB! All trening i løypa på lørdag forutsetter startnummer.  

12:30 Ingen stopp i løypa, kun hele treningsrun.  

15:00 Seeding.  

17:00 Lagledermøte i telt.  

Søndag 12.9  

10:00-13:00 Trening  

13:00-13:30 Løype stengt.  

13:30 Finale.  

Premieutdeling i målområdet etter finalen. Løpet gir UCI poeng 
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STARTREKKEFØLGE 
 

 

 

Startrekkefølgen på ryttere i seedingomgangen bestemmes av tidligere NC. Startrekkefølge i 

finalen bestemmes av resultatene i seedingomgangen. Raskeste rytter i seeding starter sist. 

 

 

REGLER 

Konkurransen kjøres etter UCI´s regelverk med tilpassing til det norske regelverket for 

sikkerhetsutstyr i ungdomsklassen. 

 

For alle klasser gjelder: 

- Helhjelm og endepropper på styret 

For ungdomsklassene (10-16) gjelder i tillegg: 

- Fullt sikkerhetsutstyr: Helhjelm, brynje m/albuebeskytter, kne og leggbeskyttelse, 

hansker med lange finger, shorts eller langbukse, trøye med lange ermer. 

Dersom du kjører med nakkekrage og ikke får dette til å fungere med brynje så kan du kjøre 

med ryggskinne og albuebeskyttere i stedet.  

Når det gjelder kne/leggbeskyttelse så anbefaler NCF alle å snakke med trener i forkant av 

årets ritt slik at dere sammen finner en løsning som passer for den enkelte rytter. Dersom det 

er vanskelig å få en funksjonell løsning med kne/legg informerer rytter/trener  

 

 

 

Nr.  Klasser  Nr.  Klasser  

1.  K 10-12   8.  M Sport  

2.  M 10-12   9.  K Master  

3.  K 13-14  10.  M Master  

4.  M 13-14  11.  M Junior  

5.  K 15-16  12.  K Junior  

6.  M 15-16  13.   K Senior  

 7.  K Sport  14.  M Senior  
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ORGANISASJON 

Rittleder   Rune Helle   +47 90542277 

Vaktsjef   Rune Helle   +47 90542277    

Løypeansvarlig  Henki Kvålseth  +47 90137084 

Påmeldingsansvarlig  Kristin Ankile   +47 95048875 

Tidtakeransvarlig  EQ Timing 

Sambandssjef   Henki Kvålseth  +47 90137084 

Media-/Presseansvarlig Marita Kvålseth  +47 40419354 

Arenaansvarlig  Henki Kvålseth 

Sekretariat   Marita Kvålseth  +47 40419354 

Økonomiansvarlig  Kristin Ankile   +47 95048875 

 

KOMMISÆRER 

NCF 

 

OVERNATTING  

Clarion Collection Hotel Tollboden- Drammen: 

Enkeltrom: 850,- pr natt 

Twinrom/dobbelt: 1050,- pr natt 

Prisen er med kaffe/te og frukt hele døgnet, og deilig frokostbuffet. 

Kveldsmåltid er inkludert i prisen, og overvåket garasje hvor syklene kan parkeres trygt. 

For booking: telf 32805190 eller mail: cc.tollboden@choice.no 

Oppgi UTFOR2021 for å få de riktige prisene 

 

Drammen camping: 

Buskerudveien 97, Drammen 

https://www.drammencamping.no/ 

d-camp@online.no 

Tel: 32821798 

NB: DET ER IKKE TILLAT Å CAMPE I ANLEGGET TIL DRAMMEN SKISENTER!!! 

 

 

mailto:cc.tollboden@choice.no
https://www.drammencamping.no/
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ANNEN INFO: 

 

Servicetelt: 

Klubber kan sette opp telt. Plass må bestilles senest 1 uke før NM. Bestill plass hos: 

henkimur@gmail.com 

 

(Gratis for lagtelt) 

 

Salgstelt: 

Plass bestilles hos: henkimur@gmail.com 

Priser for salgstelt for hele helgen:  

3X3 meter : 1500,- 

3X6 meter : 2000,- 

 

WC og sykkelvask 

Det er toaletter og vask ved heisen samt toaletter inne i kjeller på Arontunet. 

 

MAT 

Det blir satt opp kiosk med salg av mat og drikke. NC BURGER er mulig å kjøpe. 

 

VAKT OG SANITET 

Løypevaktene står utplassert langs hele løypens lengde. Ansvarlige fra Drammen 

skisenter vil raskt kunne ankomme strategiske plasser langs løypen. Firhjuling med 

båre og annet nødvendig utstyr er tilstede, og det er kort vei til sykehus eller annen 

helsehjelp dersom behov for dette. 

 

 

 

 

 

 

mailto:henkimur@gmail.com
mailto:henkimur@gmail.com
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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 Drammen Cykleklubb 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:  
• Drammen Skisenter  

 
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 lege til stede, samt nødvendig antall førstehjelpere  

  
Sikkerhetsansvarlig Kontaktinfo: 
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 tiltakt 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.  

 
 


