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Velkommen 

På vegne av Stjørdals-Blink IL Sykkel ønskes dere velkommen til Joker Ungdomsritt 2021! 

Stjørdals-Blink er siste arrangør i Joker Ungdomsritt-serien, det sjuende i rekken. 

Vi har vært stolt arrangør av Norgescup landevei de siste åra, og ønsker nå i tillegg å være 

arrangør for ryttere i aldersbestemte klasser, samt for K jr. 

Alle 3 ritt avholdes i løyper som er helt lukket for trafikk, da vi er veldig opptatt av sikkerhet 

for involverte i rittet, samt for lokalbefolkningen.  

Velkommen til Stjørdal! 

Kjersti Størset og Rune Andreas Brodal Kvam 

Rittledere 
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1. Tid og sted 

Lørdag 4. september, formiddag: 

Torgkvartalet GP   

Gateritt i Stjørdal sentrum 

Lørdag 4. september, ettermiddag:  

Hegra Sparebank baneritt  

På utendørs velodrom på Prestmoen som 

ligger like utenfor Stjørdal sentrum 

Søndag 5.september: Møller Bil sykkelrally  

Fellesstart på Lånkebanen, også det like 

utenfor sentrum 

Se kartutsnitt -> 

 

  

2. Rittbeskrivelse og løypekart 

Dagligvarekjeden Joker har gått inn som sponsor for ungdomsritt, og Stjørdal er som sagt 

nummer 7 i rekken i 2021. Rittene arrangeres over to dager med gateritt og baneritt for alle 

klasser på lørdag, og kermissritt for alle klasser på søndag.  

I tillegg inviteres K/M 6-9 år, samt K jr. 

Det vil gis poeng for plasseringer, og det vil premieres for sammenlagtresultat etter målgang 

på søndag. Poengfordeling 

Plassering Poeng 

1 5 

2 4 

3 3 

4 - xx 2 

Ved lik poengsum, vil tiden på banerittet avgjøre rekkefølge  
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Torgkvartalet GP gateritt 

Runde på 1,3 km i Stjørdal sentrum 

Første start kl 9.30 

Lenke til løype: https://ridewithgps.com/routes/35026755 og bilde: 

 

 

Foreløpig kjøreplan (som kan justeres etter antall påmeldte) 

Klasse Kjøretid/ runder 

Rekrutt 6–9 år 1 kort runde 

MK 10 2 runder 

MK 11-12 4 runder 

MK 13-14 8 runder 

MK 15-16 30 min + 2 runder 

K jr 30 min + 2 runder 

 

https://ridewithgps.com/routes/35026755
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Hegra Sparebank baneritt 

Utendørs velodrom med asfaltdekke.  

1 runde er på 297 m. 

Alle klasser kjører 1000m, med unntak av rekrutt. 

Individuell start, 1 rytter om gangen. 

Første start kl 15, men kan justeres etter antall 

påmeldte. 
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Møller Bil Sykkelrally 

Kermissritt på Lånkebanen (rallycrossbane)  

Vegbeskrivelse til Lånkebanen: 

 

 

Klasse Kjøretid/ Antall runder Starttidspunkt 

MK 13-14 og K 15-16 45 min + 1 runde 9.30 

M 15-16 og K jr 60 min + 1 runde 10.30 

MK 11-12 9 runder i kort løype 11.45 

MK 10 7 runder i kort løype 12.30 

Rekrutt 5 runder i kort løype 13.00 
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Kort løype (919 m) 

https://ridewithgps.com/routes/30907867 

 

 

 

Lang løype (1,7 km)  

https://ridewithgps.com/routes/30907676 

 

 

https://ridewithgps.com/routes/30907867
https://ridewithgps.com/routes/30907676
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Rittreglement 

Rittregler i henhold til NCF sitt reglement. Se her.  Godkjent hjelm er påbudt. Alle sykler på 

eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger.  

Søppel 

Det er strengt forbudt å kaste søppel langs løypa. Bruk søppelkasser i start-/målområdet. 

Antidoping 

Rittet er et rent arrangement. Antidoping Norge foretar uanmeldte kontroller på alle NCF-

registrerte ritt. Vi støtter Antidoping Norge i gjennomføringen av dette. Alle ryttere og 

ledere skal følge instrukser gitt fra representanter fra Antidoping Norge. 

3. Utveksling og geartabell 

 

https://sykling.no/regler/regler-landevei/


 
 
 

ungdomsritt   
 

 

 

4. Klasser 

 

Rekrutt 6-9 år 

M/K 10  

M/K 11-12 

M/K 13-14 

M/K 15-16  

K junior 

 

 

5. Lisens 

Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2021. Ryttere opp til 12 år er forsikret 

gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Ryttere i K/M 12 år og eldre kan velge mellom helårs 

eller engangslisens. 

Lisensen til påmeldte vil bli sjekket mot NCFs register ved påmelding. For ytterligere 

informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider. 

http://www.sykling.no/
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6. Påmelding 

Påmelding skjer på EQ timing sin plattform.  

 

7. Startkontingent 

Startkontingent kr 160 for hver øvelse (kr 480 totalt om man skal delta på alle ritt) 

Påmeldingsfristen for alle øvelser er onsdag 1. september kl. 23:59. Påmeldingen er 

bindende. 

 

8. Klubbområde/telt 

Generell beskjed: Følg anvisning fra vakter når det gjelder parkering! 

Telt kan settes opp under gaterittet i Stjørdal sentrum lørdags formiddag, samt på 

Lånkebanen søndag. På Prestmovelodromen er det trangt, så derfor tillates ikke klubbtelt 

inne på arena. 

9. Overnattingsmuligheter 

Hotellalternativer: 

Scandic Hell og Radisson Blu Hotel ligger begge på flyplassområdet 

Quality Airport Hotel Værnes ligger midt i Stjørdal sentrum (i gaterittløypa) 

Sure Hotel by Best Western Trondheim Airport 

Campingplasser:  

Sør for Stjørdal, eksempelvis Storsand camping 

Nord for Stjørdal, eksempelvis Moan camping på Levanger 

Bed and breakfast: 

Stokke Gård 
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10. Sekretariat 

 

Startnummer hentes i sekretariatet.  

Lørdag 4. september vil sekretariatet være på arena, på torget utenfor Torgkvartalet med 

åpningstid ca kl 8, med forflytning til der hvor rittene avholde på hhv Prestmovelodromen og 

Lånkebanen. 

For å hente startnummer må lisens for 2021 være løst. Se her for bestemmelser vedr. lisens. 

Engangslisens kan kjøpes i sekretariatet, det koster 50,- for klassene K/M 13-16. 

Engangslisens kan betales med Vipps. 

Alle ryttere skal ha et ryggnummer og et målfotonummer. Det skal benyttes samme 

startnummer under alle ritt.  

 

Lagledermøte 

Lagledermøte byttes ut med en infofolder som deles ut sammen med startnummer.  

  

https://sykling.no/lisens/
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11. Resultater 

Resultater vil legges ut på IL Stjørdals-Blink sykkel sin hjemmeside, samt på rittets 

informasjonskanal som blir Facebook-gruppen «JOKER Ungdomsritt Stjørdal» 

Det vil ikke bli tidtaking på gateritt og kermisritt, kun på banerittet 

 

12. Premiering 

Rekrutt og M/K 10-12: deltakerpremie  

M/K 13-16, samt K jr 1/3 premiering av antall startende på hver øvelse. 

Premieseremoni like etter målgang. 

 

13. Kontaktpersoner 

Rittleder gateritt og baneritt  Kjersti Størset    tlf 416 82 912 

Rittleder Kermisritt   Rune Andreas Brodal Kvam  tlf 401 43 344 

Sekretariat     Hilde R Løvdal    tlf 930 18 091 

Sikkerhetssjef gateritt   Håvard Matberg    tlf 906 70 846 

Arenasjef     Rune Andreas Brodal Kvam  

Premieseremoni      

 

Sjefskommissær:  Bertil Sletta  

Jury:    Tore Elvedal 

Jury:   Arild Skjelstad (kun søndag) 
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14. Koronainformasjon 

Alle i støtteapparatet skal registrere seg med navn og telefonnummer i sekretariatet for 

eventuell smittesporing  
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15. 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 IL Stjørdals-Blink sykkel 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 
● Trøndelag fylkeskommune 
● Stjørdal Kommune  
● Norges Cykleforbund 

 

Varsling Rittet er varslet omgivelsene ved: 
● Nabovarsel 
● Pressedekning 
● Sosiale medier 
● Oppslag 

 

Regler Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.  
Rittet arrangeres i henhold til forskrift om sykkelritt på veg, og alle 
vakter har gjennomført nødvendig opplæring. 
  

Sanitet  
 

Sikkerhetssjef Håvard Matberg, tlf 906 70 846 
 

Prosedyre ved 
ulykker 

Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetssjef.  
Sikkerhetssjef skal ha liste med kontaktnumre på utøver og pårørende. 
Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør.  
Vakter rapporterer tiltak til sikkerhetssjef. Sikkerhetssjef varsler 
pårørende og andre instanser.  

Utøvere som er utsatt for uhell men som klarer seg på egenhånd, skal 
varsle om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av 
hensyn til lisensordningen og evt bruk av forsikring.  
 

Vakthold Arrangøren følger NCF sin sikkerhetsmanual.  
Alle ritt arrangeres i “lukket løype”.  
Stasjonære vakter og løypevakter vil sikre løypa.  

 
Økonomi Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak, 

samt kommissærer, arenautstyr, tidtaking, premier osv.  

Overskudd av arrangementet tilfaller klubbenes satsing på barn, 
ungdom, junior og elite. 
Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.  

 
 

 


