
• Tempo lørdag 13. mai Kl. 11.00

15,5 km (1 runde). Ps Vanlig racer kan brukes

• Fellesstart søndag 14. mai Kl. 12.00

• Tur ritt 77.5 Km (5 Runder) 

• Trim ritt 46,5 km (3 Runder) Start 12.05

RITT INFORMASJON

PRØVE-NM MOLDERITTET

– ET LOKALT EVENTYR!



Ritt info Prøve NM Molderittet
- Molde Ck ønsker deltakere og publikum velkommen til den 6. utgaven av «Molderittet» 

den 13./14. Mai 2023. 

- Generell info: http://www.moldeck.no/molderittet-2023/

Påmelding Eqtiming

Tempo påmelding: https://signup.eqtiming.com/?Event=MoldeCK&lang=norwegian

- Fellesstart påmelding: https://signup.eqtiming.com/?Event=MoldeCK&lang=norwegian

- Sekretariat: Sekretariat for alle klasser er ved Paviljongen (Ekkobane Jendem), der utdeling av start nr. og 

påmelding for etteranmeldte skjer. Sekretariatet åpner Fredag 12.05. kl 18.00-20-00                          

Lørdag 13.05 kl. 08.00.

Start nr /tidtaking: hentes i sekretariatet ved Paviljongen (Ekkobane Jendem), 

- Påmelding: Innen 7. mai kl. 23.59

Etter anmelding stenger  Fredag 12.05.23 kl. 24.00.

Priser: Alle klasser 300.- Etter anmelding 400.- Engangslisens 170.- / Trim 60.-

http://www.moldeck.no/molderittet-2023/
https://signup.eqtiming.com/?Event=MoldeCK&lang=norwegian
https://signup.eqtiming.com/?Event=MoldeCK&lang=norwegian


Ritt info Prøve NM Molderittet
Startnummer:

Start nr. festes på trøye. Fellesstart 2 stk bak. Tempo Under armhule på høyre side (mot kamra)  

Dette får du i konvolutt ved påmelding og avhenting av start nr. i sekretariatet.

Teknisk kontroll: Det vil være teknisk kontroll av sykler fra kl. 09.00 13 mai.

Garderobe:  Det er garderobe- og dusjfasiliteter ved Paviljongen

Premiering: Ved Paviljongen

Tempo: 1, 2 og 3plass i alle klasser får gavekort, Kr 500.- (1 pl) Kr 300.- (2pl) og Kr 200.- for (3pl)

Trimritt: Trekning av 3 gavekort a kr500.-

Turritt: 1, 2 og 3plass i alle klasser får gavekort, Kr 500.- (1 pl) Kr 300.- (2pl) og Kr 200.- for (3pl)

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.



Ritt info Prøve NM Molderittet

Tid og sted:

1. Lørdag 13. mai Tempo for menn og kvinner, starter med 1 min. mellomrom 15,5 km • 1 RUNDE for alle klasser 

2. Søndag 14. mai Turritt landeveg for årsklassene menn og kvinner 17 år +

3. Søndag 14. mai Trimritt Kategori 2. (13 år eller eldre) landeveg for menn og kvinner INGEN TIDTAKING 

Rittene vil ha start og mål ved Paviljongen Ekkobanen Jendem. 

Lørdag 13. mai Start kl 11.00

1. Tempo for menn og kvinner, (Turritt) starter med 1 min. mellomrom 15,5 km 1 RUNDE 

Søndag 14. mai Start kl 12.00 / 12.05

1. Turritt for menn og kvinner over 17 år er på 77,5 km 5 runder. Følgebil 1 runden. Start 12.00

2. Trimritt for menn og kvinner over 13 år er på 46,5 km 3 runder. Start  kl 12.05



Kart over Molde / Jendem

Molde

Jendem

Paviljong >>
• Start/mål
• Sekretariat
• Kiosk
• Dusj
• Parkering

Svart strek = tunnel

Rød strek = Omkjøring for syklister

Molde Lufthavn. Årø

AVSTANDER
Molde – Flyplass ca 6 km
Molde – Jendem ca 15 km



Trasé Molderittet

Jendem fjellet 15,5 km rundt (146 høydemeter?). 

Start og mål på Jendem i området ved paviljongen 

Retningen på rittet vil bli mot klokka.

Det vil servert varm/kald mat og drikke ved målgang. 

Molde Cykleklubb org nr: 892 885 702

Rittleder: Hans Riksfjord, tlf. 415 33 424

Mail adr: h-riksf@online.no

Løypeansvarlig: Per Olav Myrstad, tlf. 992 74 750

Sikkerhetsansvarlig: Per Arne Dahle, tlf. 995 76 283

Sanitet: Molde Røde kors

Tidspunkt: Lørdag 13 mai kl 11.00

Søndag 14. mai kl. 12.00 / 12.05

Startsted: Ved Paviljongen Ekkobanen Jendem.

Mål: Ved Paviljongen Ekkobanen Jendem

mailto:h-riksf@online.no


Trasé med vakter



Vaktposter 
- Post 1. Start ved paviljongen på Jendem

- Post 2. (Krysset ved Starten) 1 stasjonærvakter + 1 løypevakt fv529/fv6050, og dirigerer all trafikk via 

fv529.

- Post 3. (Krysset i Aureosen) To stasjonærvakter står i krysset fv529/fv6050, og dirigerer all trafikk via 

fv6050. Etter krysset er det en skarp sving retning Hoem, der autovern må polstres.

- Post 4. (Krysset Gamlevegen) To stasjonærvakter Smal og skarp sving, stolpe må polstres.

- Post 5. (Krysset mot Indre Hoem) 1 stasjonærvakt

- Post 6. (Krysset mot Vågøya) 1 stasjonærvakt

- Post 7. (Krysset Vorpebakken) 1 stasjonærvakt

- Post 8. Mål ved paviljongen på Jendem



Høydeprofil

https://www.strava.com/segments/15181240

https://www.strava.com/segments/15181240


VIKTIG! – Det vil være et krav om enveiskjøring for biler dvs. at alle kjører samme retning 

som sykelistene i trassen – biler vil henstilles til lav fart. Løsning er muntlig akseptert av 

Politi og Vegvesen.

Vi vil tilrettelegge for at all trafikk kan kjøre som normalt fra Jendem til Aureosen. Biler 

kan følge trassen rundt fjellet til Jendem, men kan ikke kjøre imot sykkel retningen. 

For krysset i Aureosen så vil sikringstiltak for å begrense skaderisiko i krysset bli vurdert. 

Her vil det nok sannsynligvis være nødvendig med polstring for ønsket sikkerhet i 

fallretningene. 

Molde Ck ønsker rytterne god tur og en fin opplevelse 

i flotte omgivelser ☺

Sikkerhet
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