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Rittorganisasjon

3 av de største klubbene på Nord-Jæren har samarbeidet med rittarrangement i flere år. Stavanger SK, 
Sandnes SK og Sola CK.

Startet på landevei og etapperittet Rogaland 3 Etappers. Klubbene har tatt samarbeidet ett steg videre på
bane, og har felles opplegg.

Med etableringen av Sola Arena har sykkelsporten fått en felles samlingsplass som gjør samarbeid på
tvers mye enklere. Også for andre klubber som f.eks Bergen CK som er med på trening og treningsritt
annenhver uke.

Klubbene har høsten 2021 planlagt og gjennomført 3 helger med Norgesmesterskap, som er de første på
norsk jord på nesten 30 år.

Med store ambisjoner på bane er også Tour Des Fjords tilknyttet samarbeidsorganisasjonen slik at vi kan
forberede oss på større ritt på lang sikt



Banekalender 2022
JANUAR FEBRUAR MARS APRIL

22-23 – Regionsritt (Jr/Sr)
22-23 – Sola Arena Baneritt (11-16)
18 – Tirsdagsritt

12-13 – Norgescup #1 (Jr/Sr)
12-13 – Sola Arena Barneritt (11-16)
1, 15 - Tirsdagsritt

19-20 – Norgescup #2 (Jr/Sr)
19-20 – Sola Arena Baneritt (11-16)
1, 15, 29 - Tirsdagsritt

3 – Repsol Mila
12, 26 – Tirsdagsritt
21-24 – UCI Nations Cup (SCO)
23-24 – Rogaland 3 Etappers
27 – Veidekke #1

MAI JUNI JULI AUGUST

12-15 – UCI Nations Cup (TBC)
14-15 – NC#1 Stjørdal
24-29 – Tour of Norway

2-5 – UCI Nations Cup (TBC)
19-26 – NM Landevei

6-10 – NC#2 Tour te Fjells
14-19 – EM Jr & U23, (POR)

11-16 – EM Bane, Landevei + (GER)
16-20 – VM Jr Bane (ISR)

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

3-14 – Uno-X Dev Weekend
10-11 – NC#3 Sandnes

1-2 – Norgescup #1 22-23 (Jr/Sr)
1-2 – Sola Arena Baneritt (11-16)
15-16 – UM/UL Bane
12-16 – VM Sr (FRA)
29-30 – UCI CL2

12-13 – NM Master
TBC – Nordisk Mesterskap (Jr/Sr)

2-4 – NM (Jr/Sr)



Norgescup Bane

• Etablere en cup/serie innenfor banesykling slik vi har 
for bl.a. landevei

• Vi har få dedikerte banesyklister nå, derfor bør vi 
tilpasse øvelser og tidspunkt til landevei

• Hovedfokus på fellesstarter de første årene, men 
gradvis introdusere andre baneøvelser som sprint, 
timetrial, madison og keirin. Primært invdividuelle 
øvelser.

• For 2022 og 2023 (og evt videre) til Asker velodrom 
er operativ, arrangeres NC på Sola Arena. Deretter 
fordeles ritt mellom velodromene.

• Fra høsten 2022 kan vi også inkludere 
utendørsvelodrom fra Levanger i Norgescup

NORGESCUP BANE 2022
Ritt#1 : 12-13 Feb 2022 
Ritt#2 : 19-20 Mar 2022

NORGESCUP BANE 2022-2023
Fra oktober 2022 til Mars 2023
Arrangere 3-4 ritt

Lørdag - OMNIUM

Omnium (sammenlagt)
• Scratch (5km/7,5km/7,5km/10km)
• Tempo race (6km/4km)
• Eliminasjon
• Poengritt (7,5km)

Søndag - FELLESSTARTER

Scratch (7,5km/10km/10km/15km)

Poengritt (12,5km/20km/20km/25km)

Klasser: Kjr/Ksr/Mjr/Msr



Norgescuphelger

Norgescup Bane
• M/K Sr og M/K Jr
• Lørdag og søndag
• Omnium på lørdagen (Scratch, Tempo, Elimination og Poeng)
• Fellesstart Scratch og Poengløp på søndagen (lengre 

distanser)
• Fokus på fellesstart I første omgang, men vil nok legge til 

sprint og timetrial/pursuit I senere norgescuper
• Ikke pengepremier
• Inngå I cup med flere ritt. Samler poeng per øvelse og 

sammenlagt I omnium.
• Sammenlagttrøye
• Mulighet for navnesponsor

Sola Arena Baneritt
• For aldersbestemte klasser (11-16 år)
• Kjører I ferdighetsklasser, ikke aldersbestemte klasser (Gul, 

Blå og Grønn) – modell som veidekke cup
• Selvstendige arrangement (ikke sammenlagt poeng)
• Får synergier å kjøre et aldersbestemt ritt sammen med 

Norgescup.
• kommissærer, tidtaking, sanitet er allerede booket og tilstede
• Vil være tidsrom/venting I norgescup som kan fylles til andre 

ritt.
• Mer publikumsvennlig – skjer ting på arena

• Mulighet for navnesponsor



Poeng Norgescup Bane

Utgangspunkt i NCF rankingritt poeng skala kategori 3.

For Omnium tildeles poeng i selve Omnium øvelsen iht UCI skala og
regler (3.2.250). Totalt antall poeng i fra Omnium (4 øvelser) tas med i
totalberegningen for NC poeng, i tillegg tildeles det NC poeng (iht kat 
3) iht plassering totalt fra Omnium. Videre tildeles det NC poeng for 
de andre enkeltøvelsene iht kat 3.

F.eks Ola Nordmann/Kari Nordmann vinner Omnium med 132 poeng
totalt etter 4 øvelser og får i tillegg 600 poeng som vinner av NC 
Omnium, totalt 732 poeng.

Poeng for enkeltøvelser blir iht kat 3 poeng.

Se her for NCF rakningritt poengskala LINK.
Denne poengskalaen gir poeng fra 1 plass (600 poeng) ned til plass 66 
(1 poeng), se forøvrig poeng i tabell.

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/6jGCKQEr7a5NTvzdo1mzzI/6f7c09e7e02135e84639ca42e692445f/3-PIS-E.pdf
https://sykling.no/wp-content/uploads/2021/09/Poengskala-NCF-ranking1.pdf


Nordisk Mesterskap
• Det har vært arrangert Nordisk Mesterskap I banesykling flere ganger 

tidligere. I 2017 ble det arrangert I Odense for første gang på 20 år. 
Deretter også I 2018 og 2019, også disse i Odense.

• Det er ikke arrangert Nordisk Mesterskap siden 2019.

• Det har blitt invitert ryttere fra både Tyskland og de Baltiske landene.

• Historisk har Nordisk Mesterskap ikke vært et UCI ritt, men det kan 
være mulig å endre.

• Primus motor har vært Rolf Morgan Hansen (NO) og Klaus (DK) som 
har tatt initiativ til arrangementet, og I etterkant fått støtte på 
10.000kr fra det norske og danske forbundet.

• Det har fremkommet et ønske om at Norge og Sola Arena kan 
arrangere et nordisk mesterskap i 2022.

• Velodromer i Norden; 
• Danmark har 2 innendørs (København og Odense) og 1 utendørs (Århus)
• Norge har 1 innendørs (Sola) og 3 utendørs (Levanger, Stjørdal og Halden)
• Sverige har 1 innendørs (Falun) og 1 utendørs (Trelleborg)
• Finland har 2 utendørs (Helsinki og Turku)
• Island 0

• Få til avtale med mellom sykkelforbundene I Danmark, Sverige og 
Norge; Arrangere årlig innendørs Nordisk mesterskap for Jr og Sr

• Arrangeres årlig, med rotasjon hvert 3. år mellom landene:
• 2022 – Norge (Sola Arena)
• 2023 – Danmark 
• 2024 – Sverige

• Hvert forbund bidrar med 10.000 kr hver (totalt 30K) som skal dekke 
kommissærer, sanitet, tidtaking/resultat (til hvert mesterskap)

• I tillegg dekker forbund I arrangørland reise/opphold for kommissærer 
og premier (medaljer og trøyer)

• Dersom utenlandske kommissærer skal delta, dekkes reise/opphold av 
respektive kommissærs forbund

• Det blir Ikke premeiepenger til ryttere (medaljer og trøyer)

• Forbund delegerer til en klubb som kan arrangere mesterskapet hvert 
år.

• Arrangør står ansvarlig for gjennomføring og vil kunne benytte egne 
sponsorer til arrangementet dersom dette finnes. I tillegg til forbundet 
sine sponsorer og partnere.



Internasjonale Baneritt 2022
UCI Nations Cup UCI World Championship UEC European Championship

21-24. April 2022 – Glasgow (SCO)
12-15. Mai 2022 – TBC
2-5. Juni 2022 - TBC

16-20. August 2022 – Junior, Tel Aviv (ISR)
12-16. Oktober 2022 – Senior, Saint-Quentin-en-
Yvelines (FRA)
---
2023 - Glasgow (SCO)
2024 - Ballerup (DEN)
2025 – OPEN – Awarded September 2022
2026 – OPEN – Awarded September 2022
2027 – OPEN – Awarded September 2022

14-19 Juli 2022 – Jr & U23, Anadia (POR)
11-16. Aug 2022 Sr, Munich (GER)
---
2023 – Elite - Grenchen (SUI)
2023 – Jr & U23 – Open applications
2024 – To be awarded
2025 – Open applications
2026 – Open applications

UCI Champions League UCI CL1 & CL2 Nordisk Mesterskap

TBC
(Oktober – Desember, 3 locations in 2021)

. TBC



Økonomi og kommersielt
• Det er ikke nok påmeldte ryttere som er på bane enda til å ha høye nok startkontigenter for å 

dekke alle kostnader til arrangement.
• Eks UM/UL Bane med 54 påmeldte Vs. UM/UL landevei med 175 påmeldte.

• På 3 NM-helger I 2021 klarte vi å få til et bra overskudd. Uten støtte fra lokale sponsorer og
kommunale tilskudd ville vi ha fått underskudd på Ca. 100.000 kr.

• Inntekter fra startkontigent dekket ca 40% av kostnadene ved de 3 mesterskapene.

• Vi vil være avhengig av økonomisk støtte fra forbund, myndigheter og sponsorer for å 
gjennomføre økonomisk ansvarlige arrangement.

• Økonomisk støtte fra sponsorer til ritt krever langsiktig arbeid, og er vanskelig og krevende å få til 
for klubber. 

• Klubbene har mest kontakt med lokale bedrifter, og mindre beløp. Det er ikke alltid dette passer 
bra med verdiforslag som nasjonale og internasjonale arrangement. 

• NCF er i en bedre posisjon – større aktører – mer langsiktighet

• Støtte fra kommuner og fylkeskommuner til ritt har ofte søknadsfrister året i forkant. Det krever 
langsiktighet i planlegging av større arrangement.

• Eks. Rogaland fylkeskommune har frist 1. Desember 2021 for alle internasjonale ritt i 2022.

• Kommunene på Nord-Jæren har bidratt med over 300 millioner til ny hall i tillegg til fremtidig
drift av anlegget. De ønsker mye bruk og stor suksess, men er ikke villige til å subsidiere alle 
arrangement for hele sykkelnorge. 

• Folkehallene (eier av Sola Arena) skal også ha deler av inntektene i % av startkontigent og
billettinntekter. Vi får heller ikke ha kiosk og går glipp av tradisjonelt store inntektsmuligheter.

• Det meste av ustyr til gjennomføring av arrangement finnes i hallen. Det er mindre behov for 
utstyr, men mer behov for økonomisk støtte i en oppstartsfase.

• Det legges ned en utrolig dugnadsinnsats i regionen. Bare den halve sesongen velodromen har 
vært i bruk, så har vi beregnet nesten 2.500 dugnadstimer på arrangementer (utenom trening).

Ritt Ant. Ritt per ritt Totalt

"Norgescup" 3 25 000 75 000 

Nordisk Mesterskap 1 30 000 30 000 

NM 2 20 000 40 000 

UM/UL 1 30 000 30 000 

UCI Ritt (CL2) 2 50 000 100 000 

Barne/ungdomssritt 10 - -

Mastercup 3 - -

22 275 000 

Søknad om økonomisk støtte fra NCF


