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INVITASJON 
27. august arrangeres Red Bull UCI Pump Track World Championships Qualifier av Red Bull, 
Velosolutions og Harstad Cykleklubb i Harstad Sykkelpark. Det arrangeres rundt 20 VM-
kvalifiseringer over hele verden fra Australia til USA, og Harstad er eneste arrangørsted i Norge. Vi 
håper å tiltrekke oss de beste syklistene i Norge innen BMX og terrengsykling, og vil sende de fire 
beste av hvert kjønn videre til VM-finalen. 

Harstad Cykleklubb (HCK) har gleden av å invitere dere til Harstad Sykkelpark og en av Norges største 
pump tracks, den eneste som er levert av Velosolutions. HCK stiller med en arrangørstab av lokale 
sykkelentusiaster, som brenner for å lage et best mulig arrangement både sportslig og 
underholdningsmessig. 

Det blir offisiell åpning av Harstad Sykkelpark (https://www.pinkbike.com/news/a-look-at-
velosolutions-innovative-new-bike-park-in-norway.html) samme helgen, der dere kan koble av med 
flere km maskinbygde løyper (fra grønn til svart), freestylepark med flere hopplinjer, samt 
ferdighetsløyper beregnet på de minste. Dette vil skape en flott ramme rundt deres opphold i 
Harstad. 

PRAKTISK INFO 

Påmelding: https://www.redbull.com/int-en/events/red-bull-uci-pump-track-world-
championships-harstad 

Fredag 26. august: 

13:00 – 18:00: Registrering og trening 

Lørdag 27. august 

09:00 – 18:30: Registrering, trening, ryttermøter, konkurranse og premiering 

18:30 - : Avslutningsfest 

Søndag 28. august 

Harstad har et flott terreng for stisykling (https://www.trailforks.com/region/harstad-20118/). HCK 
stiller med guider. Mer info om dette vil komme. 

Mer detaljert program vil bli gitt til registrerte ryttere i god tid før rittet. 
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HCK stiller med transport av sykler fra hotellet til Harstad Sykkelpark. Dersom dere trenger hjelp med 
transport av sykler fra Harstad/Narvik Lufthavn Evenes, ta kontakt med oss. Vi har også et samarbeid 
med sykkelverkstedet Tråkk 9000 som vil stille med erfaren sykkelmekaniker som en gratis tjeneste 
til registrerte ryttere i Harstad Sykkelpark. 

HCK sitt partnerhotell Scandic Harstad har følgende priser: 

• Enkeltrom kr 890 NOK 
• Dobbeltrom kr 1050 

Booking på e-post til: gry.myhre@scandichotels.com eller på telefon +47 997 56124 

Bruk bookingreferanse "Red Bull VM kvalik". 

 

For spørsmål og/eller forespørsel om nærmere presentasjon, ta kontakt med meg. 

 

Harstad, 17.03.22 

Med vennlig hilsen, 

Ole Morten Tunes 
Local Race Director 
olemortent@gmail.com // 926 79 099 
 


