INVITASJON
CK ELVERUM &
NCF, Region Innlandet
Inviterer til
«Hyundai-rittet 2019»

Åpent Regionmesterskap landeveissykling, fellesstart
2019

Vålerbanen, Braskereidfoss
Søndag 22. September 2019

CK Elverum og NCF Region Innlandet ønsker velkommen til «Hyundai – rittet»
Åpent Regionmesterskap i landeveissykling, fellesstart, 2019
CK Elverum har lenge lekt med tanken om å arrangere sykkelritt på Vålerbanen,
og nå skjer det. Vålerbanen, mest kjent som motorsportarena, byr på
oversiktlige og trygge omgivelser, helt fritt for annen trafikk. Dette blir på alle
måter «Compact-games». Start, passering, målgang og andre fasiliteter er bare
noen meter fra hverandre.
De minste skal sykle på Go-kartbanen, en 800 meter lang runde. Syklister fra 10
år og oppover skal sykle hovedbanen der vi legger inn noen ekstra sløyfer og får
en runde på ca 3,5 km. Begge rundene er mer eller mindre helt flate, der
støtteapparatet kan se nesten hele banen fra tribunen.
CK Elverum ønsker med dette arrangementet å ivareta behovene til de aller
yngste rytterne. I klassene M/K 6-9 ønsker vi alle spesielt velkommen. De
eneste kravene vi stiller er en sykkel med hjul, fungerende bremser og hjelm. Vi
ønsker at flere av de yngste vil oppleve sykkelglede denne dagen. Som arrangør
vil vi legge til grunn all vår entusiasme for å oppnå dette.

Velkommen til Vålerbanen 22. september 2019

Mvh
Kjell Bjertnes
Rittleder
Kontakttelefon: 911 95 550

Kjøreplan
Klasse
Løype
Runder Lengde
Starttid
M/K 6-9
Go-kartbanen 1-3
0,8 – 2,4 km
11:00
M/K 10
Hovedbanen 3
10,5 km
11:30
K 11-12
Hovedbanen 4
14 km
11:30
M11-12/K13-14 Hovedbanen 6
21 km
12:15
K15-16/M13-14 Hovedbanen 8
28 km
12:15
M15-16/Kjr/Ksr Hovedbanen 10
35 km
13:45
Mjr/Msr
Hovedbanen 14
49 km
13:45
Arrangør forbeholder seg retten til å slå sammen startpuljer der det anses som
hensiktsmessig.
HOVEDBANEN:

Løypebefaring fra kl. 10:00 til 11:00

GO-KARTBANEN:

Påmelding og startkontingent
Ordinær påmelding skjer via EQ Timing senest 19. september kl. 23.59.
Startkontingent: kr 170,- for M/K 6-16, kr 300,- for M/K jr. og sr.
Etteranmeldinger mot kr 100,- i tillegg frem start.

Rittet er åpent for alle. Det blir imidlertid kåret en regionmester for ryttere fra klubber i
Region Innlandet.
Garderobe/ dusj: I bygget ved Go-cart banen
Kiosk/ servering: Åpen kiosk og kafe
Veibeskrivelse
Ca 25 km Sør for Elverum, følg RV 2
Ca 70 km Nord for Kongsvinger, følg RV 2
GPS adresse: Damvegen 90, 2435 Braskereidfoss

