
Rittinformasjon – innbydelse 
 «Molde Sykkelfestival – Rally Julneset 14.juli 2019, kl:11:00/kl.12:00/kl.13:00» 
 
Rittinformasjon: 
 
Molde CK ønsker deltakere og publikum velkommen til den første utgaven av «Molde 
Sykkelfestival – Rally Julneset (Rundbaneritt)».  Rittet består av aktivklasse for aldersgruppen 
11-16 år, turklasser fra 17 år for damer og herrer.  En ber deltakerne merke seg følgende: 
 
Påmelding: Eqtiming.no ( 9/10år påmelding Julneset før start ) 
 
Parkering: Parkering vil i hovedsak skje nede ved fergekaia. 
 
Sekretariat: Sekretariat for alle klasser er på Julneset, der utdeling av startnr. og påmelding for 
etteranmeldte skjer.  Åpent fra kl. 10:00 søndag 14.juli 2019. 
 
Startnr./tidtakingsbrikke:  Startnr. hentes i sekretariatet på Julneset. 
INFO: De som har deltatt på fredag eller lørdag beholder samme startnummer. 
 
Teknisk kontroll: Det vil være teknisk kontroll av sykler fra kl. 11.00 for aldersbestemte klasser 
på Julneset. Det blir kontroll av sykler for vekt pga. nye regler i NCF. 
INFO: Fulldemper minimum 12.5kg, HardTail minimum 10.0kg 
 
Løyper og løypebeskrivelse: Det er ulike løyper for aldersbestemte klasser og turklassene.  Se 
oppslag ved sekretariatet eller på www.moldeck.no  
 
Distanser/Runder: 
11/12år 2runder kort- Totalt 3,4km 
13/14år 3runder kort- Totalt 5,1km 
15/16år 4runder lang- Totalt 8,4km 
17+ 5runder lang – 10,5km 
 
Start: 
Aldersgruppe 11/12  & 13/14 år Start kl. 12:00 
Aldersgruppe 15/16 år og eldre Start kl. 13:00 
Disse stiller opp på startstreken 10min før Start.  
 
Aldersgruppe 9/10 Start kl. 14:30 (Enkel løype, oppmøte 30min før start, gratis deltakelse) 
 
Det er IKKE garderobe, men sekker kan legges i sekretariatet. 
 
Premiering: På Julneset venter gratis grillmat, drikke og frukt i påvente av premieutdeling som 
starter ca. kl. 1430. Følgende vil bli premiert: 

▪ Full premiering til alle deltagere i aldersbestemte klasser (9-16 år). 

▪ Premier til de tre beste i: 
Turklasse kvinner. 
Turklasse menn. 

▪ Samt premiering for totalt Molde Sykkelfestival 
 
NB! Premier må hentes rittdagen, og vil ikke bli ettersendt. 

http://www.moldeck.no/molderittet/?p=568
http://www.moldeck.no/


Rittavvikling og Sikkerhet: Rittet arrangeres etter NCF sine lova. 
 

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

 


