
 

 

«MOLDERITTET 2020» 

Rittinformasjon: 

Molde Ck ønsker deltakere og publikum velkommen til den 5. utgaven av «Molderittet», 
den 20. September 2020.  Rittet består av turklasser fra 17 år og trimklasser for damer og 
herrer uansett alder. Trimklasser for Jenter / Damer  - Gutter / Herrer (11 År og eldre)  

En ber deltakerne merke seg følgende: 
 
Påmelding innen 19 sep. kl. 23.59:  https://live.eqtiming.com/51522#dashboard  

Generell info: http://www.moldeck.no/molderittet-20-sept-2020/ 

Løypekart: 

http://www.moldeck.no/molderittet/wp-content/uploads/2019/03/L%C3%B8ypekart-Molderittet

-2019-uten-vaktbeskrivelse-1.pdf 

 

Sekretariat: Sekretariat for alle klasser er ved Slatlem Bilbyen Årødalen, der utdeling av 
startnr. og påmelding for etteranmeldte skjer. Sekretariatet åpner søndag 20.09. 2020 kl. 
09.00. Etteranmelding stenger kl 1130.  
 

Startnr./tidtaking:  Engangs startnummer med transponder hentes i sekretariatet ved 
Slatlem, Bilbyen Årødalen. Startnummer skal ikke brettes, men festes godt synlig på front av 
sykkel. 

 

Priser: Alle klasser 300.- Etterpåmelding 400.- Engangslisens 150.- / Trim 50.- 
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Løyper og løypebeskrivelse: Det er ulike løyper for aldersbestemte klasser og tur- og 
trimklassene.  Se oppslag ved sekretariatet eller på 
http://www.moldeck.no/molderittet/wp-content/uploads/2019/03/L%C3%B8ypekart-Molderittet

-2019-uten-vaktbeskrivelse-1.pdf 

Start:  

Turklassene (17 år +), Trim klasse jenter og gutter 15-16 år og eldre starter fra Slatlem, 
Bilbyen Årødalen. Disse stiller opp på startstreken kl. 11.55 for informasjon.  Start er kl. 
1200. Rekkefølge: turklassene, trim j/g 15-16 år og øvrige trimklassene.  Det blir kjørt master 
med lederbil til Malmefjorden.  

Trimklasser jenter og gutter 11-14 år starter fra Skarstua/målområdet. Disse stiller opp 
på startstreken kl. 1225 for informasjon. Start er kl. 1230. 

Det er viktig å bevege seg til startområdet i god tid før start.  

Mål:  Mål for alle klasser er ved «Skarstua» på Skaret.  

 

Garderobe:  Alle sykler rolig ned til Slatlem Bilbyen Årødalen etter målgang, der er det 
garderobe- og dusjfasiliteter. 
 

Premiering: Hos Slatlem, Bilbyen Årødalen venter gratis kaffe, vafler og frukt i påvente av 
premieutdeling som starter ca. kl. 1530. Følgende vil bli premiert: 

● Full premiering til alle deltagere i aldersbestemte klasser (11-16 år). 
● Lang løype: 3 beste i hver klasse  
● Kort løype: 3 beste kvinner og menn 

 

Sikkerhet:  

  
Turklassene (17 år +), Trimklasse jenter og gutter 15-16 år og øvrige trimdeltakere. 
Rittet ledes av motorsykler master-bil foran feltet og bak feltet av Råde Kors og oppsamlerbil 
for brutte ryttere.  Fra Slatlem Bilbyen Årødalen ledes feltet master-bil over Skaret til 
Malmefjorden, der feltes slippes.  I Elnesvågen deler løypa 90 km og 65 km.  Ritt-bil og 
sanitet følger feltet for j/g 15-16 år og eldre trim.  Det er stasjonære løypevakter og 
løypevakter i alle kryss og rundkjøringer. Det er piler som viser retning.  Ingen veger er stengt 
for trafikk, men stasjonære løypevakter vil stoppe trafikk slik at rytterne har forkjørsrett.  

Trim klasser jenter og gutter 11-14 år (Skarstua/målområdet): 
Rittet ledes av ritt-bil foran feltet og bak feltet av Råde Kors og oppsamlerbil for brutte 
ryttere.   Det er stasjonære løypevakter og løypevakter i alle kryss og rundkjøringer. Det er 
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piler som viser retning.  Ingen veger er stengt for trafikk, men stasjonære løypevakter vil 
stoppe trafikk slik at rytterne har forkjørsrett. 

 

 

 

Rittavvikling og sanksjoner: Rittet arrangeres etter NCF sine lover og i tråd med «Forskrift 
om sykkelritt på veg».  Deltakerne deltar på eget ansvar og må følge «Vegtrafikkloven».  Der 
det ikke er gul midtlinje skal det ikke sykles over midten av veien eller «en tenkt gul 
midtlinje». Det skal også kjøres på «rett side» i rundkjøringer.  Ryttere som setter seg selv 
eller andre i fare kan bli diskvalifisert.  
 

Molde CK ønsker rytterne god tur og en fin 
opplevelse i flotte omgivelser ☺ 
 


