
NCF NORGESCUP #5 TRIAL

14. SEPTEMBER / LILLEHAMMER

IK HERO



IK Hero har gleden av å invitere deg til finalen og den femte runden i Norgescupen i trial 2013. Dette er første gang en 
konkurranse blir arrangert i denne regionen, og vi ønsker at så mange som mulig blir med. Konkurransen vil 
arrangeres på nøyaktig samme sted som UCIs verdensmesterskap i trial skal i 2014. Seksjonene vil være 100% 
spesialbygde, med utfordringer for alle nivåer. Arenaen er en stor og flat gressplen,  i nordenden av Mjøsa.

1. STED

Strandtorget kjøpesenter, Lillehammer. Ligger rett ved E6. Ta av mot Lillehammer, og ta første avkjørsel i 
rundkjøringen, inn mot Strandtorget kjøpesenter. Kjør forbi bensinstasjonen på høyre side og McDonalds på 
venstre, og du vil se arenaen rett frem. Følg skilting med 'TRIAL' om du er usikker.

2. KLASSER

Nybegynner, viderekommen, ekspert og elite. 

Man velger klasse på bakgrunn av eget nivå. Vennligst behold din nåværende klasse ut sesongen.

3. LISENS

Helårslisens, mulig med engangslisens for alle klasser utenom elite. Engangslisens koster 150,-, ta med nøyaktig 
beløp i kontanter. Helårslisensen må fremvises ved registrering.

4. SEKSJONER OG RUNDER

Seks seksjoner og tre runder for alle klasser.

En kan kjøre seksjonene i valgfri rekkefølge hver runde.

Nytt poengkort for hver runde.

5. TOTALTID OG RESTTID

Tre timer totaltid med 30 minutter resttid. Totaltiden kan bli utvidet underveis.

6. STARTTID

Starttid er kl. 16:00. Oppvarming på eget område før dette.

7. DELTAGERMØTE

Kl. 15:45 ved sekretariatet. Obligatorisk for alle deltagere.

8. BESIKTING

Besiktigelse til fots fra kl. 14:00 til kl. 16:00.

9. RITTLEDER/TG

Petter Wigstøl



10.  SEKSJONSBYGGER

Eirik Ulltang & co.

11.  PREMIER

Premieutdeling etter Norges Cykleforbunds retningslinjer rett etter konkurransen.

Pengepremier til pallen i eliteklassen.

12.  REGISTRERING

Registrering fra kl. 15:00 til 16:00 samme dag.

13.  PÅMELDING

Påmelding skjer på Minidrett.nif.no ved å logge inn med ditt personlige passord. Det kreves ikke 
klubbmedlemskap for å melde seg på (gjelder kun for deltagere som skal løse engangslisens).

Startavgift: 250,-. Kontant betaling ved registrering. Ta med nøyaktig beløp.

14.  PARKERING

Svært god plass for parkering ved arenaen.

15.  SANITET

Røde Kors vil være til stede.

16.  KONTAKT

Eirik Ulltang, arrangør; 97022728 / eirik@biketrial.no 

17. OVERNATTING

Hotell/B&B/Hytter:
Besøk www.lillehammer.com/no/Overnatting for en oversikt over overnattingstilbudene i området. Det er ingen 
hotell helt i nærheten av Strandtorget, og en må opp til sentrum for et bredt overnattingstilbud.

Camping:
Lillehammer Camping ligger 1,8 km fra Strandtorget. Besøk www.lillehammer-camping.no for mer informasjon.

OBS: Vær så tidlig ute som mulig med overnatting. UCI MTB DH/XCO Worldcup skjer samme helgen, og det kan 
være fullbooket mange steder. 

18.  ØVRIG INFORMASJON

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/655373794481754/ 

Vel møtt til NC5!
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