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1. TID OG STED 

NM Sprint XCE    Lørdag 4. september 2021 

Sted:         Ebbestad Skole og Idrettshall. 

Markveien 32, 3060 Svelvik.   

 

2. RITTBESKRIVELSE 

. 

I år inviterer vi til NM i Terreng Sprint (XCE). 

Dette er en kort løype på ca 1400 m, hvor det 

kjøres prolog og deretter utslags heat. Estimert 

tid på runden er ca 2.45. Det er en rask og 

morsom løype, omtrent lik den vi hadde i 

2016, så her blir det stor fart og masse spenning.  

 

 

 

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. Slanger, dekk, gel, drikkeflasker, etc medbringes til nærmeste 

«Drop-zone» eller til mål. 

Norgesmesterskapet i terrengsykling 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. 
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4. KLASSER 

Rekrutter 6-9 år sykler egen løype på stadion og de starter etter 11-12 års klassene er ferdig.  

Påmelding av rekrutter gjøres i sekretariat mellom kl 08:00- 10:00 og koster 50 kr(Vipps) 

 

 

M10  1. runde tempo 

K10  1. runde tempo 

M11-12  1. runde tempo 

K11-12  1. runde tempo 

M13-14   Prolog, heat og finaler 

K13-14     Prolog, heat og finaler 

M15-16   Prolog, heat og finaler 

K15-16     Prolog, heat og finaler 

M17+      Prolog, heat og finaler 

K17+       Prolog, heat og finaler 

5. SEEDING 

NM Terrengsykling Sprint XCE: 

Seeding blir gjort etter siste oppdaterte NCF ranking (pr 28.aug) og gjelder fra 13-14 år og oppover.  
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6. LISENS 

Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2021. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret 

gjennom NIF’s barneidrettsforsikring. Ryttere i Senior, Junior må ha helårslisens.  

Lisensen til påmeldte vil bli sjekket. For norske ryttere mot NCF sitt register umiddelbart etter 

påmeldingens utløp.  

Norgesmesterskap (Junior og Senior) er kun åpent for norske ryttere. Ungdomsmesterskapet er åpent, 

men kun norske ryttere kan kåres til ungdomsmester.  

For ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider.  

 

7. PÅMELDING 

Det er åpent for ordinær påmelding til og med lørdag 28. aug. Det er ingen etteranmelding i NM klasser. 

 Påmelding gjøres på: 

NM Terreng sprint XCE: https://rittresultater.no/node/434 

 

 

8. STARTKONTIGENT 

Klasse Ordinær påmelding Etteranmelding 

M10, K10, M11/12, K11/12           160 kr Ingen 
etteranmelding 

M13/14, K13/14           160 kr Ingen 
etteranmelding 

M15/16, K15/16           160 kr Ingen 
etteranmelding 

M17+           450 kr Ingen 
etteranmelding 

K17+           450 kr Ingen 
etteranmelding 

 

Påmeldingen er bindende og refunderes bare ved fremvisning av legeattest. 

 

. 

  

http://www.sykling.no/Sider/Velkommen.aspx
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9. TIDSPUNKT OG RUNDER 

I denne seksjonen finner du alle viktige tidspunkt fra du ankommer arenaen. 

9.1. Sekretariatets åpningstider 
Startnummer hentes i sekretariatet, som ligger i Ebbestadhallen (se Arenakart). Sekretariatet er åpent: 

Dag Tid 

Fredag 14:00-18:00 

Lørdag Fra 08:00 

For å hente startnummer må lisens for 2021 være løst.   

Fest startnummeret godt synlig på sykkelstyret. Elite og juniorklassene skal i tillegg bruke ryggnummer. 

Tidsbrikken er limt bakpå startnummeret. Det skal benyttes samme nummer lørdag og søndag. 

Startnummer bør demonteres før transport av sykkel, da det normalt fører til tap av nummer når sykkel 

transporteres på bil. Ved tap av nummer kan nytt nummer hentes i sekretariatet mot en avgift på kr 50,-. 

 

9.2. Treningstider 
Dag Offisielle treninger  

Fredag Fra 12:00 

Lørdag Frem til 09:30  

   

 

Regler for trening i løypa: 

• På offisiell trening skal startnummer på være montert på sykkelen. 

• Det er ikke lov å oppholde seg, uansett grunn, i løypa mens ritt 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. 

  

9.3. Lagledermøte 
Lagledermøte blir avholdt i Ebbestadhallen. Her vil evt endringer til kjøreplan, spesielle bestemmelser 

som opprop og annet bli gjennomgått. Adgangskort til teknisk og langesone vil også kunne avhentes. 

Dag Tid 

Lørdag 08:45 
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9.4. Opprop før start 
Rytterne ropes opp for oppstilling til start tidligst 5 minutter før start. Nærmere beskjed blir gitt på 

lagledermøtet. Rytterne har selv ansvar for å møte til oppropet, kommer de for sent får de ikke 

startposisjon i henhold til startnummeret sitt. Evt annen informasjon vedr opprop blir gitt på 

lagledermøtene. 

 

9.5. Tidsplan for NM Terrengsykling Sprint XCE lørdag 04. september 
 

Sprinten kjøres lørdag 04. september, og går i deler av rundbane løypa. Løypa er ca 1400 m lang og man 

estimerer en rundetid på ca 2.45 

 Det blir prolog, hvor de 32 beste i hver klasse går videre til heat.  

Heatene er på 4 ryttere, hvor de 2 beste går videre. 

Estimerte starttider: 

Kl 0930: 

M10, M 11-12 og K10, K11-12 ( tempo 1 runde)  

Deretter prolog og finaler klasse M13-14, M15-16, K13-14 og K15-16 

Prolog og finaler M17+ og K17+ kjøres fra 1300- 1700 

 

NB!! Endringer kan forekomme. Evt endringer vil bli gjennomgått på lagledermøtet. 
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10. ARENA OG LØYPER 

10.1. Arenakart 

 

 

Førstehjelp 

Røde Kors og helsepersonell er stasjonert på arena under rittet og vil bli tilkalt ved behov. 

Ryttere melder evt ulykke til nærmeste løypevakt, som vil gi beskjed til helsepersonellet.  

Dersom en rytter bryter, skal tidtager ved mål eller kommissæren gis beskjed så fort som 

mulig. 

Garderobe og toaletter 

I Ebbestadhallen.   

Kiosk 

Salg av mat og drikke i Ebbestadhallen evt ute ved godt vær 

Meny: Kaker, baguetter, hamburgere, grillpølser, mineralvann o.l 

I kiosken har vi betalings løsningen Vipps og kontant betaling. 

Sykkelvask 

Sykkelvask ved skolebygningen. Se arenakart. 
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Sprintløype ca 1400m 
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11. RESULTATER 

Live resultatservice på www.rittresultater.no: 

Uoffisielle og offisielle resultatlister blir hengt opp på arenaen så snart de er ferdige. Resultatene 

publiseres senere på www.sykling.no   

 

12. PREMIER 

Alle til og med 12 år, full premiering. 

Aldersbestemte 13-14 år og 15-16 år 1/3 premiering. 

Junior og senior ryttere, medaljer til de 3 beste fra forbundet, 1/3 premiering fra arrangør. 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

http://www.rittresultater.no/
http://www.sykling.no/
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13. PARKERING OG VEIBESKRIVELSE 

13.1. Parkering 
Parkering etter anvisning ved Ebbestad Skole og området rundt Det er strengt forbudt å benytte private 

parkeringer og innkjørsler i boligområdene. 

 

 

13.2. Veibeskrivelse 
  

Fra syd: Følg E18 nordover. Ta av etter 

Hanakleivtunnellen mot Sande. Kjør 

gjennom Sande, over toglinjen og følg veien 

ned til gamle E18. Ved Hydro Texaco/ 

Veikro, står det skiltet til Svelvik. Kjør hele veien til 

Svelvik og følg riksveien (ikke kjør inn i Storgaten). 

Ved rundkjøringen/Shell, ta til venstre og følg veien 

helt opp eil Ebbestadhallen. Parkering ved skolen ved 

siden av hallen.  

 

Fra Nord. Følg E18 over Drammensbrua. Ta av i 

enden av brua og følg skilting til Svelvik.  Ved 

innkomst til Svelvik, i rundkjøringen/Shell, ta av til 

høyre og følg veien helt opp eil Ebbestadhallen. 

Parkering ved skolen ved siden av hallen. 

 

14. OVERNATTING 

Clarion Collection Hotel Tollboden   
 
Adresse: Tollbugata 43, 3044 Drammen 
Telefon32 80 51 00 
 
 
 
 

Fra 

Drammen 
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15. INFORMASJON 

Status Covid-19 situasjonen: 

Vi følger regler for smittevern. Disse kan endre seg raskt så folk bes å følge med på regjeringens 
til enhver tids gjeldene regler. 

Vi ber alle registrere navn og nummer i en protokoll på arena. Denne blir godt synlig.  

Antibac blir plassert ut flere steder.  

Oppdatert 08.07.2021 

NCF ønsker å skape forutsigbarhet i det som er en krevende situasjon for klubber, arrangører 
og ryttere. Samtidig er det umulig å sette opp en komplett tidslinje på det nåværende tidspunkt. 

Under finner du NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien. 

Det er de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale bestemmelser som definerer 
hvilket aktivitetsnivå en utøver, klubb eller arrangør kan ha. En rekke kommuner har forsterkede 
smittevernstiltak som er strengere enn de nasjonale bestemmelsene. 

  

Begrepsavklaring fra NCF: 
Toppidrettsutøvere: Ryttere med aktiv lisens i klasse K/M elite eller K/M junior. 

 Følgende nasjonale regler er gjeldende fra og med 18. juni 2021 (trinn 3): 

Regjeringen bekreftet på sin pressekonferanse 18. juni at trinn 3 
av gjenåpningsplanen iverksettes med oppstart 18. juni 2021 i to faser; de nasjonale 
anbefalingene iverksettes 18. juni, mens Covid-19 forskriften endres søndag 20. juni kl. 12:00. 
Under ser du hvordan NCF planlegger sin aktivitet på hvert trinn. 

Regjeringen sin plan for gjenåpning av samfunnet og idretts-Norge 

NCF har sett nærmere på regjeringens plan for gjenåpning av landet. Oversikten under viser vår 
foreløpige plan for aktivitet innenfor hvert trinn. Regjeringens plan for gjenåpning trinn 4 
inneholder foreløpig ingen dato. Det er derfor umulig for NCF å definere dato også. Vi 
understreker at oversikten under er NCF sin tolking av regjeringens plan tilpasset vår aktivitet 
(nasjonale anbefalinger og Covid-19 forskriften). 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
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Regjeringen uttaler: 

For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn, før man kan gå videre til 
neste. Det er smittesituasjonen som bestemmer fremdriften. For å ha nok data til å bestemme 
dato, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn. 

Link til NCF sin Covid-19 protokoll for nasjonale ritt og mesterskap fra og med 04.07.2021 

Trinn 3 (Fra og med fredag 18. juni 2021) : 
Arrangement: 

• Nasjonale konkurranser kan gjennomføres for barn og unge under 17 år 
• Nasjonale konkurranser kan gjennomføres på alle kategorier for K/M elite og K/M junior 
• Breddearrangement kan avholdes 
• Antall personer på arrangement: 200. Forskriften åpner imidlertid for ulike måter å dele opp i 

kohorter, samt hvem som skal telles med i totalantallet. 
o Barne – og ungdomsarrangement: Her inngår ikke arrangør, kommissærer og media med i 

totalantallet, men alle andre som er til stede. 
o Breddearrangement: Her inngår ikke arrangør, kommissærer, media eller støtteapparat i 

totalantallet. 
o Toppidrettsarrangement: Her inngår ikke utøvere, arrangør, kommissærer, media eller 

støtteapparat i totalantallet. 
• Arrangement utendørs kan deles opp i 4 grupper/kohorter av 200 deltakere. Når publikum eller 

deltakere på arrangementet deles inn i grupper, skal det hele tiden være minst to meter 
avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det 
gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. 

• Følgende er viktig i forbindelse med arrangement: 
o Arrangøren er ansvarlig for at rittet oppfyller kravene i Covid-19-forskriften. De som er til 

stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål 
om smittevern. 

o Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å 
ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 

o Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved 
en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. 

 

 

 

 

Informasjon om rittet ligger på nettsiden: https://www.facebook.com/Svelvik-Sykleklubb-

134662776576260  Denne invitasjonen ligger også der. Viktig informasjon om rittet, for eksempel 

endringer på tekniske soner eller antall runder, blir også opplyst på lagledermøtene. 

  

https://sykling.no/wp-content/uploads/2021/07/NCF-Koronaprotokoll-nasjonale-ritt-fra-2-juli-2021.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A73-6
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16. KONTAKTPERSONER 

16.1. Arrangementskomiteen 
Rolle Navn Email Telefon 

Rittleder Martin Haug Martinhaug92@gmail.com 93858022 

Presse og informasjon Martin Haug Martinhaug92@gmail.com 93858022 

Sikkerhet Bjørn Slinger Bjorn.slinger@ebnett.no           47616003 

Løyper Espen Johansen leder@svelvik-sk.no 95041363 

Arena Espen Johansen leder@svelvik-sk.no 95041363 

    

    

Påmelding og resultater Ståle Berg support@rittresultater.no  

Lege Røde kors   

    

Kiosk Eli G Johansen Espen.johansen1@ebnett.no 93268760 

16.2. Kommissærer 
Rolle Navn klubb Merknader 

Sjefskommisær Anders Stenbock 
Haakenstad 

Halden Ck  

Jurymedlem Bjørn Birkeland IK Hero  

 Asgeir Mamen Asker CK  

    

Ass Kommisær Einar Evensen Svelvik Sk  

Ass Kommisær Ola Langklopp Svelvik Sk  

 

  

mailto:support@rittresultater.no
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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 Svelvik Sykleklubb 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:  

• Statens vegvesen 

• Svelvik kommune 
• Grunneiere  

 
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  Røde Kors med 2 førstehjelpere og ATV 

  
Sikkerhetsansvarlig Bjørn Slinger 
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 Løypevakter er satt ut ved kritiske punker i løypa.  

Vi har ca 10 løypevakter.  
Vaktens oppgave er å holde uvedkommende unna løypa og varsle 

ulykker og tilkalle hjelp.  
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.  
 

 

 


