
 

 
 

 

 

 

Invitasjon 

 

 

 

 

NCF NORGESCUP 1, 23. APRIL 

NCF NORGESCUP 2, 24. APRIL 

KONGSBERG ACTIONSPORTSENTER, KONGSBERG. 

IK HERO 



IK Hero har gleden av å invitere deg til Norgescup 1 og 2 på Kongsberg Actionsportsenter i Kongsberg! 

 

1. STED 

 Arenaen ligger på Kongsberg Actionsportsenter, også kjent som Heistadmoen militærleir. 

 

 Arenaen ligger omlag 11 kilometer fra Kongsberg  sentrum og alle de fasiliteter en finner der. 

 

 Adresse: Heistadmoen leir, 3608 Heistadmoen.  

 GPS-koordinater:  GPS: 59°35’52.8″N 9°39’57.6″E (59.597997, 9.666006) 

 

2. KLASSER 

 Nybegynner, vidarekommen, ekspert og elite. Valgfri hjulstørrelse i alle klasser. 

 

 En velger klasse på bakgrunn av sitt eget nivå. 

 

3. LISENS 

Helårslisens, mulig med engangslisens for alle klasser utenom elite. Engangslisensen koster fra kr. 50,- til 150,-,   

avhengig av alder. Betaling med kontant. Helårslisensen må vises fram ved registrering. 

 

Anbefaler alle å løse helårslisens, dette koster fra kr. 0,- til 800,- avhengig av alder og dekningsgrad. Med 

helårslisens har du forsikring under all trening og konkurrering hele året. 

 

4. SEKSJONER OG RUNDER 

 Fem seksjoner og tre runder for alle klasser. 

 Seksjonene må sykles i kronologisk rekkefølge, fra 1-5. 

 Nytt poengkort hver runde. 

 

5. TOTALTID OG RESTTID 

 1 time og 45 minutt totaltid med 30 minutt resttid. Totaltiden kan bli utvidet underveis eller rett før rittstart.  

 

6. STARTTID 

 

Lørdag 23. april: 

Start nybegynnere og viderekomne: kl. 15:00 (NC 1) 

Start ekspert og elite: kl. 16:45 (NC 1) 

 

Søndag 24. april: 

Start nybegynnere og viderekomne: kl. 12:00 (NC 2) 

 Start ekspert og elite: kl. 13:45 (NC 2) 

 

 Oppvarming på eget område. 

 

 

7. DELTAKERMØTE 

 

 Lørdag 23. april kl. 14:30 ved sekretariatet. 

 Søndag 24. april kl: 11:30 ved sekretariatet. 

  

 Obligatorisk for alle deltakere. 



 

8. BESIKTING 

 

 Besikting til fots fram til start begge dager. Vis hensyn lørdag ettermiddag/søndag morgen for 

 ombygging av seksjonene til NC 2. Takk! 

 

9. RITTLEDER/TEKNISK DELEGAT 

  

 IK Hero/Erik Solbakken 

 

10.  SEKSJONSBYGGERE 

 

Joachim Skjævestad, Petter Wigstøl og Erik Solbakken 

 

11.  REGLEMENT 

 

Konkurranser følger NCFs offisielle reglement for trialsykling. Hjelm er påbudt, hansker og leggbeskyttere er 

anbefalt. 

 

Det er noen nye regler for 2015/2016 som er verdt å poengtere: 

• Maksimaltid per seksjon er minska til to minutt, med 1 straffepoeng per 10 sekund over denne tiden. 

• En får 1 straffepoeng per minutt over totaltiden på rittet. 

 

1. PREMIER 

 

 Premieutdeling etter Norges Cykleforbunds retningslinjer rett etter rittet (når siste deltaker er ferdig). 

 

  

2.  REGISTRERING 

 

 Registrering for begge ritt fra kl. 12:30 til kl. 14:30 lørdag 23. april (bruker same startnr. begge ritt). 

 Registrering for NC 2 fra kl kl. 09:30 til kl. 11:30 søndag 24. april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  PÅMELDING 

 

 Påmelding: 

 Påmelding sendes på mail til: joachim@biketrial.no, eller melding til: 917 61 702. 

 Oppgi følgende: 

             Navn, alder, hvilken klasse du sykler i, klubb og om du skal ha overnatting (1 eller 2 netter – les mer i punkt 7). 

 

 Startavgifter: 

 Kr. 250,- per ritt/kr. 400,- for begge ritt. 

 Familierabatt: Søster eller bror får kr. 50,- i rabatt. 

 Kontant betaling ved registrering. 

 

4.  PARKERING 

 

Gode parkeringsmuligheter på arenaområdet.  

 

5.  SANITET 

 

 Røde Kors vil være til stede. 

 

6.  KONTAKT 

 

Joachim Skjævestad, organisator; +47 917 61 702 / joachim@biketrial.no 

 

7. OVERNATTING 

 

Det tilbys overnatting på arenaområdet med dusj og toalett.  

Kr. 300,- for èn natt, kr. 500,- for to netter (Kontant betaling). Sengetøy er inkludert i prisen. 

Ønsker du overnatting, skriver du dette i påmeldingen til rittet senest 9 april. Vi kan ikke garantere ledig plass til 

overnatting etter 9 april. 

 

  8.  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 IK HERO 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:  

 Grunneier  
 

Varsling Rittet er varslet omgivelsene ved: 

 Pressedekning 

 Sosiale medier 

 Oppslag 
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Regler Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.  

 
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av 
konkurransen. 
  

Sanitet Røde Kors er på stedet med 3 vakter  
  

Sikkerhetsansvarlig Erik Solbakken – 95 98 4008  
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 tiltakt 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.  
 

  
 

 

 

 

 

 Vel møtt til NC 1 og NC 2! 


