Mount Værskei
- 20. august 2016 -

Lillehammer Cykleklubb inviterer til motbakkeritt lørdag 20. august kl 11:00!
Rittet er åpent for alle klasser, og arrangeres som et rankingritt for klassene
15/16, junior og senior.

Påmelding finner du her!

Start: Forseth sentrum kl 1100.
Startrekkefølge: Fellesstart. NB! Det tas forbehold om endring av starttider
hvis klassestørrelsene gjør det nødvendig.
Sekretariat: Gausdal Ungdomskole (200 meter før start). Dette gjelder alle klasser.
Tidtaking: Emit tidtaking. Vi leier ut brikker til de som ikke har for kr. 50,Garderobe er tilgjengelig på Gausdal ungdomsskole.
Parkering: Start. Parkeringsplassen kan gjøres ved Gausdal ungdomsskole etter
anvisning av vakter på stedet. For de yngste klassene er det parkeringsmuligheter like ved
start (se kart).
Parkering: Mål. Stor parkeringsplass på Værskeitoppen ca 100 m etter målgang.
Mål er på Værskeitoppen 988 moh. Du velger selv om du vil bruke terreng eller
landeveissykkel.
Følg med på www.lillehammerck.no for fortløpende informasjon.
Startkontingent:
• M/K 10-12 kr. 100,• M/K13- 16 Kr. 160,• M/K M-junior/ M/K Senior Kr. 260,Etteranmelding: Dobbel pris, og må gjøres i sekretariatet på rittdagen før kl. 10.30.
Sekretariatet åpner kl. 09.00.
Engangslisens må løses hvis deltager ikke innehar aktiv helårslisens.
Engangsforsikring aktiv ungdomslisens
Gjelder for barn/ungdom i alderen 13 - 16 år. Kan brukes i aktive ritt med aldersbestemte
klasser, og koster kr 50,-.
Barn i alderen 6-12 år, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring
Engangslisens for 17år og eldre koster kr. 150.Premiering:1/3 premiering i følgende klasser:
• M/K 13-14 – M/K 15-16 – M/K junior- M/K senior
• Full premiering M/K 10-12
• Raskeste mann og kvinne får et weekendopphold på Skeikampen for 2 personer
etter avtale med hotellet
• Fine uttrekkspremier.
Arrangementskomité / Kommisærer:
Funksjon
Rittleder
Løypesjef
Sekretariat
Sanitetsansvarlig

Navn
Erik Regland
Jørn Tore Haugen
Mona Hørvel

E-post
erik@regland.no
jorn.t.haugen@gmail.com
Mona.Horvel@oppland.org

Telefon
982 16 534
996 21 096

Løypekart og profil:

