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Jæren Sykkelfestival 2013 
 

 

Sandnes SK har gleden av å invitere deltakere, ledere, dommere, funksjonærer, 

presse og publikum til Jæren Sykkelfestival 2013. 

 

Jæren Sykkelfestival vil bli arrangert over 2 dager med tempo (rankingritt) 

lørdag 20. april på Sviland, Sandnes og NC fellesstart i Sandnes sentrum søndag 

21. april. 

 

Program/kjøreplan 
 

 

Påmelding 

 

Påmelding gjennom NCF’s hjemmeside http://www.sykling.no innen torsdag 11. 

april kl 23:59. Foreløpige startlister blir lagt ut på hjemmesidene fredag 12. april 

for eventuelle korrektur. Etteranmelding mulig via e-post frem til søndag kveld 

14. april kl 23:00 mot dobbel startkontingent kr 500,- pr ritt. 

Ingen etteranmelding etter denne dato eller på selve rittdagen(e)!!!! 

 

Startkontingent 
 

Startkontingent er kr. 250,- pr. ritt som betales samtidig med påmelding. 

Påmelding vil ikke være gyldig før startkontingent er betalt. Kvittering forevises 

ved henting av startnr i sekretariatet. Innbetales klubbvis til Sandnes SK, 

Dato Tid Est. 

målgang 

Aktivitet Klasse 

 

Distanse Sted 

Lørdag 

20. april 

10:00 

10:20 

11:00 

12:30 

 

 

 

Tempo 

Tempo 

Tempo 

Tempo 

K Junior 

K Senior 

M Junior 

M Senior 

10 km 

20 km 

20 km 

30 km 

Sviland sentrum 

Ved grendahus 

 

Søndag 

21. april 

 

09:00 11:55 Fellesstart M Junior 6 x 19 = 114km Sandnes Sentrum  

Ved Kulturhuset 09:02 

09:02 

11:25 

11:40 

Fellesstart 

Fellesstart 

K Junior 

K Senior 

4 x 19 = 76km 

5 x 19 = 95km 

12:30 16:20 Fellesstart M Senior 8 x 19 = 152km 

http://www.sykling.no/
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Postboks 527, 4301 Sandnes ved kontonummer 3250.07.05662. Husk å merke 

innbetalingen med navn på klubb. 

 

Sekretariat/ Startnummer 

 

Startnummer utleveres klubbvis fra sekretariat ved Sandnes Sykleklubb sitt 

klubbhus fredag 19. april mellom kl 18:00 - 22:00 eller lørdag mellom kl 08:00 – 

12:00 ved start Sviland sentrum, Grendahuset/Sviland skole. 

Sekretariatet er også åpent ved start Kulturhuset søndag: 

 Søndag 21. april kl. 08:00 – 17:00. 

 

Uavhentede nummer kan hentes ved start Sviland sentrum (rankingritt Tempo) 

lørdag 20. april fra kl 08:00 – ved Grendahuset/Sviland skole, for NC ritt søndag 

21. april fra kl 08:00 – ved start/mål Kulturhuset. 

Emit brikke(r) kan leies for kr. 100,- pr dag hos sekretariatet. Dersom lånebrikke 

ikke returneres, faktureres klubben kr. 1000,-. 

 

Lagledermøter 

 
Lagledermøter vil bli arrangert i Sandnes Sykleklubb sitt klubbhus, Dyre Vaa’s 

61, 4317 Sandnes, ved ActionBall Hallen: 

 

 M/K Junior & M/K Senior rankingritt:   Fredag 19. april kl. 20:00 

 M/K Junior & M/K Senior Norges Cup ritt:  Fredag 19. april kl. 20:00 

 

Se hjemmeside www.jaerensykkelfestival.no for kart/veianvisning til klubbhuset. 

 

Servicebiler 

 

Det vil bli foretatt en vurdering av behovet for antall servicebiler. Klubber som 

ønsker å kjøre service, melder fra om dette til arrangør på lagledermøte. Gjerne i 

forkant direkte til rittleder og gjerne med forslag på hvem som kan kjøre 

sammen. Rekkefølge settes opp i henhold til NCFs regelverk, og endelig liste vil 

bli offentliggjort etter lagledermøter. HUSK, servicelisens, kontroll utføres! 

 

Kiosk/salgsvogn 

 
Salg av diverse mat og drikke ved start/mål begge dager. 

 

http://www.jaerensykkelfestival.no/
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Seiersseremoni 

 
Blomsterseremoni i målområdet rett etter målgang begge dager. 

 

Premiering 

 
For begge rittene blir det 1/3 premiering i klassene K jun/sen og for de 10 beste i 

klassene M jun/sen. Premier avhentes i sekretariatet, ved start/mål begge dager. 
Ryttere som skal på pallen plikter å stille på seiersseremoni rett etter målgang. 

 

Garderober/Toaletter 

 

Sviland skole for rankingrittet og Vågen Videregående skole for NC rittet. 

Se kart på http://www.jaerensykkelfestival.no/ . 

Mobilt toalett vil være tilgjengelig ved startområde for både ranking og Norges 

Cup rittet. 

 

Parkering 

 

Se kart på http://www.jaerensykkelfestival.no . 

 

Kontaktpersoner 

 

Rittleder:  Thor Inge Bollestad, 934 82030, bollesti@bp.com 

SK:   Lisbeth Johansen,  J/H-Sykkel 
Lisbet-Christensen.Johansen@nycomed.com 

 
Jurymedlem: Leif Birger Kleppa, Sandnes SK kleppa@proffsport.no 

 

Jurymedlem: Camilla Fredrich, Fana IL camilla.frederich@hotmail.com 
 

Ass. kommissærer oppnevnes av region/krets 2-4 stk 

 

Løyper og profiler 

 

Løype tempo rankingritt Sandnes: se http://www.jaerensykkelfestival.no 

 

Løype NC fellesstart Sandnes: se http://www.jaerensykkelfestival.no 

 

Det tas forbehold om endringer av alle tider som er oppgitt i denne innbydelsen.  

http://www.jaerensykkelfestival.no/
http://www.jaerensykkelfestival.no/
mailto:bollesti@bp.com
mailto:Lisbet-Christensen.Johansen@nycomed.com
mailto:kleppa@proffsport.no
mailto:camilla.frederich@hotmail.com
http://www.jaerensykkelfestival.no/
http://www.jaerensykkelfestival.no/
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For oppdatert informasjon, se våre hjemmesider 

http://www.jaerensykkelfestival.no/ 

 

Innkvartering 

 

Quality Hotel Residence, Sandnes 

 
Norges Cykleforbund har avtale med Choicegruppen, booking kode 133242 

Det kan bookes pr tlf på nr 51 60 57 00 eller epost q.residence@choice.no 
Pris kr 656,- pr enkeltrom, kr 736,- pr dobbeltrom pr døgn inkl frokost. 
 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-residence/ 
 

 
Kronengruppens Hoteller (7 alternativer) 
 

Booking kode “NorgesCup Sykkel”, mer info www.kronengruppen.no  
Overnattingspriser for Norges Cup 19 – 21.04.2013: 

 
Pr person i enkeltrom 600,- pr døgn inkl frokost 

Pr person i dobbeltrom 395,- pr døgn inkl frokost 
Pr person i trippelrom 300,- pr døgn inkl frokost 
 

Scandic Stavanger Forus 
 

Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger 
+47 926 58 233 
E-mail: Synnove.Kjemhus@Scandichotels.com   www.scandichotels.no 

 
Enkeltrom kr. 600,- 

Dobbeltrom kr. 750,- 
 
Sykkelmeny buffet  kr. 159,- pr. person for god og næringsrik mat.  

 
Fri parkering i kjeller og vi legger ut slange med vann for eventuelt vasking av 

sykler. 
 
________________________________________________________________ 

 

http://www.jaerensykkelfestival.no/
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