
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    INVITASJON 
 
 

                                               

 

           21. - 28. JUNI 2015 

Škoda 



 

 

 
Lillehammer CK, Brumunddal SK og Raufoss & Gjøvik SK har gleden av å invitere til 
NM Landevei 2015. Vi ser frem til, i fellesskap, å kunne tilby en mesterskapsuke til 
glede for ryttere, støtteapparat, kommissærer, publikum, presse og våre egne 
funksjonærer. 
 

Program (med forbehold om justeringer) 
 
Søndag 21. juni   NM Fellesstart  Lillehammer 
M - Junior    08:30 – 12:00  131 km - 5 + 1 runder 
K - Junior    12:15 – 15:00  84 km - 4 runder 
U23     15:15 – 18:30  136 km - 4 + 2 runder 
 
Tirsdag 23. juni   NM Lagtempo  Brumunddal 
Klasse - K    11:00 – 12:20  29,5 km (runde) 
M - Junior    11:45 – 14:15  46,2 km (runde) 
M - Senior    17:00 – 19:15  56,2 km (runde) 
 
Torsdag 25. juni   NM Tempo   Brumunddal 
K - Junior    10:00 – 10:50  17,3 km (med vendemål) 
M - Junior    10:30 – 12:50  26,6 km (med vendemål) 
K - Senior    12:20 – 14:00  26,6 km (med vendemål) 
M - Senior    17:00 – 20:35  49,6 km (med vendemål) 
 
Fredag 25. juni   NM Gateritt   Gjøvik 
K - Junior    16:30 – 17:10  30 min + 3 runder 
M - Junior    17:25 – 18:15  40 min + 3 runder 
K - Senior    18:30 – 19:15  35 min + 3 runder 
M - Senior    19:30 – 20:30  50 min + 3 runder 
 
Søndag 28. juni   NM Fellesstart  Lillehammer 
K - Senior    08:30 – 12:15  131 km - 5 + 1 runder 
M - Senior    13:30 – 18:00  183 km - 5 + 3 runder 
 



 

 

 
Påmelding 
 

Må skje gjennom klubb via EQ Timing innen 8. juni 2014. Gjelder alle øvelser. 
 
Det er ingen etteranmelding i henhold til NCFs øvelsesprogram for mesterskap 
(ØPM). 
 
Liste over påmeldte deltakere legges ut fortløpende på www.sykkelnm2015.com. 
Følg med der for å være sikre på at dere er påmeldt. 
 
Påmeldingslink til de forskjellige øvelser: 
 
Fellesstart junior og U23 :  https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18201 
 
Lagtempo   :  https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18200 
 
Tempo   :  https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18316 
 
Gateritt   :  https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18345 
 
Fellesstart elite  :  https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18348 
 

Startkontingent 
 

M/K senior og U23 :  kr. 420,- pr. øvelse 
M/K junior  :  kr. 320,- pr. øvelse 
Lagtempo  :  kr. 600,- pr. lag 
 
Betales inn gjennom EQ Timing ved påmelding. 
 

Reglement 
 

Alle ritt arrangeres i henhold til NCFs reglement 

http://www.sykkelnm2015.com/
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18201
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18200
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18316
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18345
https://reg.eqtiming.no/?EventUID=18348


 

 

 
-  Øvelsesprogram for mesterskap (ØPM). Her finner du også svar på hvem som kan 
delta. 
-  Kapprittsreglement for landevei (KR) 
-  Reglement for service under fellesstartritt (RS) 
-  Utstyrsreglement (UR). Her finner du bl.a. nyttig informasjon vedr. temposykler. 
-  Protest- og appelreglement (RPA) 
-  Reglement for straffer og bøter (RSB) 
 

Deltakelse i gateritt 
 

For deltakelse i gateritt gjelder bestemmelsene i ØPM § 15 pkt. 7 - 9. 
Det er maksimalt 60 ryttere i hver klasse. 
 
I gateritt for M/K senior kan følgende delta: 

- Ryttere med lisens fra UCI registrerte lag 
- Ryttere med lisens i klasse Elite og U23 

 
Ved påmelding større enn 60, velges rytterne ut etter følgende kriterier: 
 

1.  Ryttere med UCI-ranking poeng  (UCI World Tour / UCI Continental Tour) 
 

2.  De 10 beste fra 2014-mesterskapet 
 

3. Ryttere med kontrakt i et UCI Pro Team, UCI Professional Continental Team og 
UCI Womens Team 

 
4. De 10 best plasserte ryttere med kontrakt i et UCI Continental Team i henhold 

til oppdatert NCF Ranking ved ordinær påmeldingsfrist 
 

5. Øvrige deltakere gis plass i henhold til oppdatert NCF Ranking ved ordinær 
påmeldingsfrist 

 
 



 

 

 
I gateritt for M/K junior kan følgende delta: 
 

1.  Ryttere som i 2015 har representert landslaget under nasjonale- eller 
internasjonale ritt 

 
2. Øvrige deltakere gis plass i henhold til oppdatert NCF Ranking ved ordinær 

påmeldingsfrist 
 
Ved flere enn 60 påmeldte deltakere vil det bli utarbeidet rangerte ventelister som 
blir publisert på www.sykkelnm2015.com. Endelig startliste vil bli publisert etter 
lagledermøtet. 

 
Trekning 
 
Trekning av startrekkefølge på tempo og lagtempo foretas av NCF mandag 15. juni. 
 
Ryttere eller lag i M/K junior og senior, som er påmeldt og godkjent for start i, NM 
Tempo og NM lagtempo; vil bli ilagt bot hvis de uteblir uten fremlagt legeerklæring. 
Jfr. ØPM § 5 pkt. 3 Legeerklæring/attest skal leveres sekretariat samme dag som 
øvelsen pågår. 
 
Botens størrelse for uteblivelse fra individuelle NM-øvelser er kr. 500,- (M/K senior) 
Botens størrelse for uteblivelse fra NM-Lagtempo er kr. 700,- (M/K senior) 
 

Lagledermøte 
 

Lagledermøter holdes på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri (Honnevegen 60, 
2836 Biri) for alle ritt. Lagledermøter avvikles kl. 20:00 kvelden før hvert ritt med 
unntak av gaterittet som avvikles kl. 12:00 samme dag. Nærmere info finner du på 
www.sykkelnm2015.com. 
 
 

http://www.sykkelnm2015.com/
http://www.sykkelnm2015.com/


 

 

 
Sekretariat 
 

Sekretariatet er på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri under hele 
arrangementet og er åpent i forbindelse med lagledermøtene. Utskutt sekretariat på 
Lillehammer, Brumunddal og Gjøvik under startene der, men kun for brikkeskifte og 
info. 
 
NB!  Startnummer kan kun hentes i sekretariatet på Honne Hotell og 
Konferansesenter på Biri (Honnevegen 60, 2836 Biri). Åpningstider finnes på 
www.sykkelnm2015.com. 
 

Startnummer 
 

Utdeles lagvis og klassevis pr. ritt i sekretariatet. Skal hentes samlet av lagleder fra de 
respektive klubbene. Ta med lisenser og kvitteringer for betalt kontingent. 

 
Tidtakerbrikker 
 

Alle startende skal benytte sin personlige EMIT-brikke. På www.sykkelnm2015.com 
vil vi fortløpende legge ut påmeldte ryttere med brikkenummer. Kontroller at 
brikkenummer stemmer, og rapporter umiddelbart til oss ved eventuelle avvik. 
Ryttere uten brikke oppfordres til å skaffe seg brikke ved bestilling direkte til EMIT - 
http://www.emit.no/product/emitag-brikke (sjekk evt. bestillingsrutiner i egen 
klubb). Det vil være mulig å leie brikke for kr. 200,- pr. øvelse. Brikken returneres til 
sekretariatet umiddelbart etter målgang. Ureturnerte brikker faktureres med kr. 
1.000,- 
 

Løyper 
 

Alle løyper finnes på www.sykkelnm2015.com. 
 

http://www.sykkelnm2015.com/
http://www.sykkelnm2015.com/
http://www.emit.no/product/emitag-brikke
http://www.sykkelnm2015.com/


 

 

 
Servicebiler 
 

Servicebiler i fellesstartrittene reguleres i henhold til Reglement for service under 
fellesstartritt (RS). Det vil rett i forkant ble satt opp en liste over rekkefølgen ut fra 
påmeldte ryttere og denne presenteres på lagledermøtet. Tildeling skjer kun til lag 
som er representert på lagledermøtet. Servicelisens skal innleveres ved tildeling. 
Kommissærene regulerer antall biler som får delta. Opplysninger om dette gis på 
lagledermøtet. 
 
Spørsmål vedr. service kan rettes til: 
 
Gunnar Elvsveen   gunnar.elvsveen@bbnett.no 
Torbjørn Broks Pettersen   broksern@gmail.com 

 
Garderober 
 

Lillehammer :  Hammartun barne- og ungdomsskole, Skolegata 32-37. 
 
Brumunddal :  Brumunddal ungdomsskole, Skolevegen 14. 
 
Gjøvik  :  Gjøvik Fjellhall, Heimdals gate 2. 
 

Seiersseremonier 
 

Seiersseremonier for fellesstartene, tempo og lagtempo finner sted i målområdet 
umiddelbart etter målgang og så snart offentlige lister foreligger. 
 
Seiersseremoniene for gaterittene finner sted samlet, fra ca. kl. 20:45, i målområdet 
på Gjøvik. 
 

Premiering 
 

Medaljer og blomster til de tre beste i hver øvelse. 

mailto:gunnar.elvsveen@bbnett.no
mailto:broksern@gmail.com


 

 

 
Minnepremie til samtlige deltakere – utdeles via laglederne ved henting av 
startnummer i sekretariatet. Dette er av NCF godkjent som øvrig premiering i hht de 
ordinære bestemmelsene for premiering. 
 

Innkvartering 
 

Ritthotellet er Honne Hotell og Konferansesenter på Biri. Informasjon om 
beliggenhet, pris og booking finner du på http://sykkelnm2015.com/overnatting/. 
 

Informasjon 
 

Adresser til sentrale personer i arrangementet finnes på www.sykkelnm2015.com. På 
vår hjemmeside finnes alltid den nyeste oppdateringen for rittet 
 

Følg oss også på: 
-  Facebook:  https://www.facebook.com/nmlandevei2015 
-  Twitter:  https://twitter.com/SykkelNM2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sykkelnm2015.com/overnatting/
http://www.sykkelnm2015.com/
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