
 
 

Invitasjon Norgesmesterskapet, Ungdomsmesterskap og 

barneleker i BMX 2021 

 

Moss BMX bane, Moss 

Lørdag 11. september 

Moss BMX inviterer til Norgesmesterskap, Ungdomsmesterskap og barneleker i BMX 11. september 

2021.  

Registrering:     11.00 - 11.30 

Trening 0-10 år:   11.15 - 11.45 

Trening 11-14 år:   11.45 - 12.15 

Trening 15+/Cruiser/Jr/Elite: 12.15 - 12.45 

Lagledermøte:   12.00 

Løpstart:    13.00 

 

Hoved kommissær:   Kristin Grøva 

Hoved kommissær ass.:  Morten Harald Roer 

Jury:     Knut Grøva 

Jury:     Trond Olsen 

Løpsleder:    Thomas Müller Karlsen 

Sekretariat:    Mette Thomson 

Sanitet:    Elite Sikkerhet 

Startkontingent:   12 år og yngre:  130 kr 

     13 år og eldre:  175 kr 

     Jr/Elite:  300 kr 

     Kontingent faktureres etter løpet er gjennomført 

Påmeldingsfrist:   Mandag 6. september kl 23.59. Ingen etteranmelding for Jr/Elite. 

 

  



 
 

Premiering 

Klasser kan bli samkjørt og delt for premiering avhengig av antall påmeldte. Premiering vil 

gjennomføres etter finaler i henhold til gjeldende regler og normer fra NCF. Ryttere venter i 

rytterområdet til sin klasse blir ropt opp. Klubbtrøye, BMX racing bukse og sko er obligatorisk på 

medaljevinnere på seierspallen. 

 

Nummerplater og bekledning 

Alle ryttere må ha gyldig lisens samt nummerskilt foran og alle ryttere over 11 år må ha MyLaps 

transponder og sideskilt. Alle over 13 år skal bruke klubbtrøye, og dette anbefales også på øvrige 

ryttere. Resten av bekledning skal være i henhold til BMX reglementet.  

 

Covid 

Grunnet gjeldende restriksjoner i forbindelse med Covid pandemien vil vi måtte dele inn i kohorter 

hvor ryttere inkludert lagledere danner en kohort, og publikum i annen kohort. Kohortene vil 

opprettholdes til man har forlatt arrangementets område. Følg anvisninger for registrering og 

adgang til arrangement. QR koder for registrering ifm eventuell smittesporing vil være lett synlig i 

tillegg til mulighet for manuell registrering. Ut over dette gjelder de generelle råd og nasjonale 

anbefalinger. Det tas forbehold om eventuelle nye/endrede lokale anbefalinger eller forskrifter. 

Forbehold om kansellering ved endring i retningslinjer fra NIF, NCF eller myndigheter som 

medfører at arrangementet ikke kan gjennomføres. 

 

Parkering 

Det er kun grusplassen bak ishallen som skal benyttes til parkering. Det er ikke ønskelig at øvrig 

nærområde benyttes til parkering av kjøretøy. Parkering vil bli skiltet. 

 

Det henvises for øvrig til Norm for Norgesmesterskap 

https://sykling.no/wp-content/uploads/2021/03/NM-norm-BMX-2021-002.pdf 

 

 

https://sykling.no/wp-content/uploads/2021/03/NM-norm-BMX-2021-002.pdf

