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1. Tid og sted 
Vi ønsker velkommen til Sørlandet og NM landevei 2021! 
Vår ambisjon er å samle sykkel-Norge til et verdig og solid mesterskap, som kårer rettferdige vinnere, og 
skape gode historier for alle som er glade i sykkelsporten! 

Arrangementet gjennomføres i kommunene Vennesla, Kristiansand og Evje & Hornnes, og vi er svært 
takknemlige for den støtten vertskommunene og Agder fylkeskommune bidrar med. 

Rittene gjennomføres søndag 13. juni til søndag 20. juni 2021.  

 

2. Rittbeskrivelse 
NM landevei samler klassene kvinner junior og menn junior (17-18 år), menn under 23 år (19-22 år) og 
kvinner og menn elite (19 år og eldre). 
Det konkurreres og kåres norske mestere i fellesstart, lagtempo, tempo og gateritt. 

2.1. Program 
Dato Ritt Sted Starttid Distanse/tid 

Søndag 13. juni Fellesstart junior kvinner Vennesla 08:30 66,1 km 
Søndag 13. juni  Fellesstart junior herrer Vennesla 12:00 121,5 km 
Søndag 13. juni Fellesstart U23 herrer Vennesla 16:30 148,5 km 
Tirsdag 15. juni Lagtempo Evje 16:30 40 km og 50 km 
Torsdag 17. juni Tempo Evje 12:00 20 km, 30 km, 50 km 
Fredag 18. juni Gateritt junior kvinner Kristiansand 15:30 30 min + 3 runder 
Fredag 18. juni Gateritt junior herrer Kristiansand 16:45 40 min + 3 runder 
Fredag 18. juni Gateritt senior kvinner Kristiansand 18:05 40 min + 3 runder 
Fredag 18. juni Gateritt senior herrer Kristiansand 19:30 55 min + 3 runder 
Søndag 20. juni Fellesstart elite kvinner Kristiansand 08:00 108 km 
Søndag 20. juni Fellesstart elite herrer Kristiansand 11:45 216 km 

 
Endelig og fastsatt tidskjema er ikke klart før tidsfristen for påmelding er gått ut. 
Oppdatert program vil presenteres på vår nettside og på lagledermøter. 

Startrekkefølgen på lagtempo er kvinner, herrer junior og herrer senior. 

Startrekkefølgen på tempo er kvinner junior, herrer junior, kvinner senior og herrer senior. 

 

3. Rittregler 
Rittet følger reglene i UCI og NCF sitt reglement. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget 
ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. Bruk hjelm også når du trener og varmer opp. 

Rittet er et rent arrangement. Anti-doping Norge foretar uanmeldte kontroller på alle NCF-registrerte ritt. 
Vi støtter Anti-doping Norge i gjennomføringen av dette. Alle ryttere og ledere skal følge instrukser gitt 
fra representanter fra Anti-doping Norge.  

Søppelhåndtering 
Det er ikke tillat å kaste søppel langs løypa eller i områdene rundt arenaen. 
Vi ha solid støtte fra kommunene og møter velvilje fra næringsliv og beboere rundt løypen. 
Vi ber om at disse møtes med respekt og at alle deltakere fremstår som solide representanter for norsk 
sykkelsport. Det vil etableres drop sone for søppel på fellesstarter.  
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4. Seeding 
I NM Gateritt er det maksimalt 60 deltakere i hver klasse. 
I gateritt for herre og kvinner senior kan følgende delta: 
• Ryttere med lisens fra UCI registrerte lag. 
• Ryttere med lisens i klasse Elite og U23. 

Er påmeldingen større enn 60, velges rytterne ut etter følgende kriterier: 
a) Ryttere med UCI-ranking poeng. 
b) De 10 beste fra forrige års mesterskap. 
c) Ryttere med kontrakt i et UCI Pro Team, UCI Professional Continental Team og UCI Womens Team. 
d) De 10 best plasserte ryttere med kontrakt i et UCI Continental Team i henhold til oppdatert NCF 
ranking ved ordinær påmeldingsfrist. 
d) Øvrige deltakere gis plass i henhold til oppdatert NCF-Ranking ved ordinær påmeldingsfrist. 

For øvrige bestemmelser fellesstart, lagtempo og gateritt henvises det til Øvelsesprogram for mesterskap 
(ØPM) - https://sykling.no/wp-content/uploads/2020/10/05_OPM_2020.pdf 

 

5. Lisens 
Alle ryttere må ha løst helårs lisens.  
For mer informasjon se NCF sin nettside. 

 

6. Påmelding og startkontingent 
Påmelding via EQ Timing innen søndag 30. mai 2021, kl. 23:59.  

Påmeldingen er bindende og refunderes bare ved fremvisning av legeattest.  

Startkontingenter NM 
Lagtempo 600,-/lag. 
Tempo 350,-/junior og 450,-/senior. 
Gateritt 350,-/junior og 450,-/senior. 
Fellesstart 350,-/junior og 450,-/senior. 

Ryttere eller lag i M/K junior og senior, som er påmeldt og godkjent for start i NM vil bli ilagt bot hvis de 
uteblir uten fremlagt legeerklæring.  

Ved en eventuell avlysning innen 1. juni 2021 vil arrangør refundere startkontingenten.  
Utsettes arrangementet, eller deler av dette, videreføres påmeldingen til ny oppsatt dato. 
Ved avlysning etter 2. juni 2021, refunderes ikke startkontingenten. 

 

7. Overnattingsmuligheter 
Benytt vår samarbeidspartner Thon hotell Norge og Thon hotell Parken for gode betingelser og utmerket 
service. 

Se tilbud på vår nettside www.sykkelnm2021.no.  

 

https://sykling.no/wp-content/uploads/2020/10/05_OPM_2020.pdf
https://sykling.no/
http://www.sykkelnm2021.no/
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8. Sekretariat 

8.1. Startnummer og tidtakerbrikker 
Startnummer og tidtakerbrikker leveres ut klubb-/lagsvis i sekretariatet, som befinner seg på Thon hotell 
Norge under hele mesterskapet, og er åpent i forkant av lagledermøtene.  

Startnummer og brikker deles ut for en øvelse av gangen.  
Vi benytter Emit brikker, men IKKE personlige Emit brikker.  

Startnummer og brikker leveres ut i forkant av hver enkelt øvelse, og brikkene returneres umiddelbart 
etter målgang, i det midlertidige sekretariatet ved målgang. 

Brikke som ikke leveres inn umiddelbart etter målgang belastes deltakers klubb med kr. 1000,-. 

 

8.2. Lagledermøter 
Tidspunkt for det enkelte lagledermøtet publiseres på vår nettside www.sykkelnm2021.no. 

 

8.3. Utstyrsjekk før start 
Ryttere har selv ansvar for å stille med godkjent hjelm, sykkel og drakt. Sykkelen skal tilfredsstille kravene i 
henhold til UCI og NCF reglement.  

NCFs kommissær kan velge å sjekke dette både før start og etter målgang. 
Sjekk den registrerte drakten for din klubb på dommeroppsett.info. 

 

9. Arena og løyper 

9.1. Løyper og arena 
Se vår nettside for oppdaterte løpe- og arenakart. 
https://www.sykkelnm2021.no/ 

Vi legger våre ressurser i at rittene skal være så sikre og trygge som mulig, og vi henstiller deltakere og 
støttepersonell til å bidra til en trygg gjennomføring av alle våre ritt. 
Vær spesielt oppmerksom som fører av en følgebil og spesielt under kjøring i løypene. 

Parkering 
Det er tilrettelagt parkering rundt den enkelte arena. 
Følg arrangørens henvisninger, og vær oppmerksom på at enkelte parkeringsområder kan være regulert av  

Førstehjelp 
Røde Kors og rittlege er tilgjengelig på arena og i løyper. 

Garderobe og toaletter 
Benytt portable og offentlige toaletter i arenaområdet og løyper.  
Vi ønsker et godt forhold til våre naboer, så unngå urinering i hager og hekker. 

Garderober er tilgjengelig i Gimlehallen i forbindelse med alle disipliner. 

 

  

http://www.sykkelnm2021.no/
https://www.sykkelnm2021.no/
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10. Resultater og seremoni 
Uoffisielle og offisielle resultatlister er tilgjengelige på EQ timing og First Cycling. 

Seiersseremonier for fellesstartene, tempo, lagtempo og gateritt finner sted i målområdet umiddelbart etter 
målgang og så snart offentlige lister foreligger. 

11. Informasjon 
Oppdatert og løpende informasjon finner du på vår nettside. 
https://www.sykkelnm2021.no/ 

 

12. Kontaktpersoner 

12.1. Arrangementskomiteen 
Rolle Navn Email Telefon 
Leder hovedkomiteen 
NM 

Bjørn Halvorsen bjorn.halvorsen@sana.as 
 

406 39 530 

Arrangementskoordinator Jan Fredrik Stiansen jan.fredrik.stiansen@kck.no 990 94 662 
Rittleder junior og U23 John Vetrhus jv@returkraft.no  954 99 095 
Rittleder lagtempo og 
tempo 

Morten Messelt morten.messelt@gmail.com  
 

928 00 339 

Rittleder gateritt Asbjørn Hilde asbjorn.hilde@gmail.com  911 47 042 
Rittleder elite Anders E. Linnestad AndersEia.Linnestad@sykling.no  900 68 423 
Presse/informasjon Leif Arild Westberg leif.arild.westberg@kck.no  488 68 399 
Påmelding og resultater Phillip Kaspersen phillipkaspersen@me.com  997 86 290 
Frivilligansvarlig Joel Allan Pantin saerimne.66@gmail.com  479 78 732 
Sikkerhetsansvarlig Martin Ugland uglandmartin@gmail.com  906 75 980 

 

12.2. Kommissærer 
 

Rolle Navn Klubb Merknader 
PCP/Sjefskommisær, fellesstart 
junior, U23 og elite 

Heidi Stenbock-
Haakestad 

Halden CK  

PCP/Sjefskommisær, tempo og 
lagtempo 

Gunnar 
Elvsveen 
 

Brumunddal SK  

PCP/Sjefskommisær, gateritt Erik Kriek Åsane CK 
 

 

 

 

  

https://www.sykkelnm2021.no/
mailto:bjorn.halvorsen@sana.as
mailto:jan.fredrik.stiansen@kck.no
mailto:jv@returkraft.no
mailto:morten.messelt@gmail.com
mailto:asbjorn.hilde@gmail.com
mailto:AndersEia.Linnestad@sykling.no
mailto:leif.arild.westberg@kck.no
mailto:phillipkaspersen@me.com
mailto:saerimne.66@gmail.com
mailto:uglandmartin@gmail.com


   
 

7 
 
 

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 Kristiansands cykleklubb (KCK), som er 
tilsluttet Norges Cykleforbund (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:  
• Statens Vegvesen 
• Politiet 
• Agder Fylkeskommune 
• Kristiansand kommune 
• Vennesla kommune 
• Evje og Hornnes kommune 
• Kommuneoverlegene i kommunene 

 
Varsling Rittet er varslet omgivelsene ved: 

• Nabovarsel 
• Pressedekning 
• Sosiale medier 
• Oppslag 

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

Rittet er pålagt å følge trafikkreglene, og alle vegkrysninger blir 
håndtert av kvalifisert/kurset personell. 
 
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av 
konkurransen. 
  

Sanitet Det er lege til stede, samt nødvendig antall førstehjelpere.  
  

Sikkerhetsansvarlig Kontaktinfo: 
Martin Ugland, 906 75 980 
 

Prosedyre ved 
ulykker 

Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig.  
  
Utøvere som er utsatt for uhell, men som klarer seg på egenhånd, skal 
varsle om hendelsen til arrangør i målområdet. Dette av hensyn til 
lisensordningen og evt bruk av forsikring, samt for oppfølgning av 
arrangør. 
 

Vakthold Info angående vakter.  
Det er rytterens egen plikt å vite hvor løypa går og hvor mange runder 
som skal kjøres.   
 

Økonomi Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak, 
samt kommisærer, arenautstyr, tidtaking, premier osv.  
Overskudd av arrangementet tilfaller klubbenes satsing på: 

• Barn og ungdomstiltak. 
• Sportslig satsing og arrangementsutvikling. 

Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.  
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