SYKKELUTVALGET

Kjære Landeveissyklist.
Velkommen til en ny sesong. I landeveiskarusellen kan du delta fra det året du fyller 15 år. For å
oppnå årspremie må du opparbeide deg 7 poeng (6 poeng fra det året du fyller 70) Hvert ritt gir 1
poeng og for første arrangørjobb oppnår du 2 poeng. Ekstra innsats som arrangør gir 1 poeng pr.
fullført jobb. Her følger en beskrivelse om hvordan vi arrangerer og gjennomfører et ritt i
Landeveiskarusellen i Vest-Agder.
Karusellen arrangeres etter dugnadsprinsippet. Utvalget spør en utvalgt rytter om å ta på seg
ansvaret som hovedarrangør, resten av arrangørene er tidligere deltakere som vi skriver opp på en
arrangørliste. Det er et prinsipp at alle må ta i et tak mht. arrangørjobben om vi skal klare å
gjennomføre Landeveiskarusellen på en forsvarlig måte. Første året en rytter deltar er hun/han
fritatt for oppgaven, fra sesong to blir en satt inn på denne listen.
Betaling: (NB: Nye priser i 2017)
Medlemmer av bedriftsidrettslag tilknyttet bedriftsidretten i Aust- eller Vest-Agder betaler kr 600
for hele sesongen. Andre deltakere/egen bedrift kr. 750. Det er mulig å betale for enkeltritt og
koster kr. 250. Dersom man aldri har deltatt i Landeveiskarusellen får man et prøveløp uten avgift,
ta kontakt med sekretariatet.All betaling skjer ved at deltakere får tilsendt giro etter at sesongen er
i gang, altså ingen kontant betaling.
Nye deltakere får utlevert startnummer ved 1. gangs registrering. Startnummeret beholdes fra
sesong til sesong. Det er påbudt å bruke startnummer godt synlig og festet på ryggen.
Det startes i puljer à maks 25 ryttere. (Gjelder ikke Særpuljer)
 Kl. 17:30 Start Pulje 4 moderat pulje, med tidtaking
 Kl 17: 32 Start Lang løype uten tidtaking. (EL sykkel er tillatt)
 Kl. 17:35 Start Kort løype uten tidtaking. (EL sykkel er tillatt)
 Kl. 18:00 Start Pulje 1, de raskeste. (Vi oppfordrer eliteryttere om å ta hensyn til at
dette er bedriftsritt).
 Kl. 18:02 osv går neste pulje ut. (2 min. mellom hver pulje)
 Pulje 2. Rask pulje.
 Pulje 3. Moderat pulje.
Pulje 1, 2, 3 osv blir ellers delt ”på midten” dersom det er flere enn 25 påmeldte i hver pulje.
Puljene starter med 2 minutters mellomrom med start Pulje 1 klokken 18.00.
Særpuljer (innmeldt før sesongstart) har start fra kl 18:15 og deretter 2 min. startintervall.




Ambulanse stiller på alle ritt med fellesstart og kjører bak siste rytter i lang løype.
Ved målgang blir alle som kjører på tidtaking registrert med sluttid.
Syklister som kommer samlet til mål blir registrert med samme tid. Spurt ikke tillatt!

Etter målgang serveres det 1 stk. banan til hver deltaker.
Leder:
Materialansvar:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Nettansvarlig:

Sykkelutvalget 2017:
Steinar Vigsnes
Kenneth Bjørnevik
Lene Røstad
Christian Wulff
Frode Lomeland
VABIK

906 13 135
997 01 330
905 50 812
982 48 510
950 20 319

