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1. Tid og sted  
 

NM Terreng Rundbane og Kortbane 2021 arrangeres lørdag 26. og søndag 27. juni 2021 på 

Veldre Sag Terrengsykkelarena i Brumunddal i Ringsaker kommune.  Se Parkering og 

veibeskrivelse.  

 

2. Begrensninger og retningslinjer knyttet til COVID-19 
 

På grunn av den pågående koronapandemien, vil arrangementet være underlagt gjeldende 

Covid-19-forskrifts Kapittel 5. Dette innebærer at man kan ha arrangementer opp til 200 

personer utendørs, og så lenge det ikke er kontakt mellom kohortene og det er 

smittevernfaglig forsvarlig, kan gruppene skiftes ut gjennom dagen. Samtidig legger 

Regjeringens Plan for gradvis gjenåpning beskrankninger i forhold til mobiliteten i samfunnet 

og hvilke grupper som kan være aktive i idrettsarrangementer. På arrangementsdato – 26.- 

og 27. juni – vil vi være i Trinn 3. Dette innebærer at alle klasser, fra alle regioner, kan 

komme til start.   

Arrangementet foregår i et større område på og rundt Veldre Sag Terrengsykkelarena. Det 

vil derfor kunne være personer i nærheten av løypene som ikke har tilknytning til 

arrangementet. Antallet på 200 personer gjelder for det definerte arenaområdet, samt lange- 

og teknisk sone. Adgang til disse områdene vil være regulert med akkreditering til ulike 

tidsrom (kohorter).  

Arrangementet er delt opp på en slik måte at noen klasser gjør seg ferdig før nye ankommer 

arena. Derfor er det ikke tillatt å oppholde seg på arena (inkludert lange- og teknisksone) 

utenfor det tidsrom som gjelder for den kohorten som man deltar i eller utfører support for. 

Deltagere og registrert støttepersonell kan oppholde seg på arena fra 1 time før aktuelle 

pulje starter. Se oversikt her.  

For å få adgang til arena (inkludert lange- og teknisksone) må støttepersonell være 

påmeldt/registrert og hente ut akkrediteringskort i sekretariatet. Støttepersonell som skal 

være på arrangementet over to dager, må holde seg i samme kohort begge dager. 

Akkrediteringskortet skal leveres inn umiddelbart etter den kohorten man utfører support for, 

er ferdig, men kan beholdes dersom man skal være til stede i samme kohort neste dag. 

Deltagere må ha hentet startnummer for å få adgang.   

 

2.1. Smitteverntiltak 
Det blir utgitt egen oversikt for smitteverntiltak. Her er både arrangør, klubb og utøver sitt 

ansvar beskrevet.  

Denne er utarbeidet på bakgrunn av COVID-19 forskriften, forskrifter og anbefalinger fra 

Helsedirektoratet og NCFs Covid-19 protokoll for NM Terreng Rundbane/Kortbane 2021. 

Det viktigste tiltaket er at deltakere/støtteapparat/funksjonærer med 

luftveissymptomer ikke har adgang til arrangementet. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/
https://sykling.no/wp-content/uploads/2021/06/Koronaprotokoll-NM-Terreng-juni-2021-v.16.juni_.pdf


 

2.2. Inndeling av arrangementet i puljer (kohorter) 
 

 

 



 

3. Rittbeskrivelse 
 

Brumunddal SK har gleden av å invitere til NM/UM/UL Terrengsykling 2021. Det er 

Norgesmesterskap (NM) for junior, senior og master, og ungdomsmesterskap (UM) for 13-16 

år. For 12 år og yngre er det ungdomsleker (UL). For enkelhets skyld kalles alle rittene for 

NM nedenfor. 

Brumunddal SK arrangerte for første gang NC MTB Rundbane og kortbane på Veldre Sag i 

2019, og tilbakemeldingene fra deltakere og støtteapparat var meget gode. Vi var klare til 

NM i fjor, men smittesituasjonen gjorde at vi måtte avlyse akkurat når vi stod på startstreken. 

Veldre Sag er en etablert arena for langrenn (NC 2020) og skiskyting (Hovedlandsrenn 

2018), og skal ha NM skiskyting junior neste år. Med etableringen av Veldre Sag 

Terrengsykkelarena tror vi – beskjedent nok - at vi har en av Norges beste helsårsarenaer. 

Det ble lagt ned veldig mye arbeid inn mot fjorårets arrangement som vi tar med oss i år. I 

tillegg til det arrangementstekniske, var en av de tingene vi faktisk kunne gjøre gjennom året 

å utbedre løyper og elementer. Vi har nye hopplinjer, wallrides og ikke minst en 

ferdighetspark. Flere av disse elementene vil bli inkludert i XCO- og/eller XCC-løypene i 

årets NM.  

  

Mesterskapet består av 2 disipliner – Rundbane XCO og Sprint XCC. Lørdag 26. juni 

arrangeres NM rundbane (XCO), og søndag 27. juni er det kortbane (XCC) som står på 

programmet.  



 

 

3.1. NM Rundbane (XCO) 
Rundbanerittet går i løypene på Veldre 

Sag Terrengsykkelarena. Underlaget er 

variert, og har naturlige og bygde hindre. 

Det er hårnålssvinger, rock gardens, drops, 

hopp, doseringer, single tracks, wallrides 

m.m. Det er både naturlige og bygde 

elementer. Rød løype er 5,3 km og har en 

akkumulert klatring på 121 m. Blå løype 

har mye av de samme elementene, men 

mindre innslag av drops. Alle vesentlige 

elementer har A- og B- spor. Grønn løype 

går i den morsomme og varierte 100-

meterskogen, og er 1,1 km lang. 

 

3.2. NM Kortbane (XCC) 
Kortbaneløypen tar utgangspunkt i 

rundbaneløypen, men er mer konsentrert rundt arenaen. Løypen er 1,3 km og har mindre 

tekniske passasjer enn rundbaneløypen. 

Den vil imidlertid være svært fartsfylt. 

 

 

4. Rittregler 
 

Rittet UCI og NCFs reglementer. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget ansvar 

og skal følge arrangørens anvisninger. Bruk hjelm også når du besiktiger, trener, og varmer 

opp. Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter. Rytterne, foreldre, og 

ledere; ta hjelmbruken alvorlig.  

Det er ikke tillat å kaste søppel langs løypa. Slanger, dekk, gelposer, drikkeflasker m.m. 

medbringes til nærmeste «Drop-zone» eller til mål.  

NM Terreng Rundbane og Kortbane 2021 er et rent arrangement. Anti-doping Norge foretar 

uanmeldte kontroller på alle NCF-registrerte ritt. Vi støtter Anti-doping Norge i 

gjennomføringen av dette. Alle ryttere og ledere skal følge instrukser gitt fra representanter 

fra Anti-doping Norge. 

Fra og med 2019-sesongen ble det innført nytt utstyrsreglement for klassene K/M 10-16 år 

(se NCFs regelverk). Det blir utplassert vekter i forbindelse med brikkekontroll/sekretariat. 

Disse kan benyttes fritt og det anbefales å gjøre dette i god tid før start. NCFs oppnevnte 

kommissærer vil foreta kontroll i forbindelse med rittet og påse at reglene blir fulgt. 

 

Figur 1 Fjorårets norgesmester, Erik Hægstad, i luftig 
svev. Bilde: Sykkelmamma 

https://www.sykling.no/sites/default/files/media/Dokumenter/Lover%20og%20regler/UTSTYRSREGLEMENT_MTB_Aldersbestemte.pdf


 

5. Klasser 
 

 

 

6. Seeding 
 

Rytterne som er påmeldt innen den ordinære påmeldingsfristen og som har løst lisens for 

2021, vil bli seedet. Siste publiserte UCI-ranking vil bli brukt som grunnlag for Elite og Junior 

– deretter etter NC-poeng. Ryttere uten UCI-poeng eller NC-poeng – eller i klasser uten 

tilsvarende - vil bli seedet etter loddtrekning for lørdagens rundbane.  

Ryttere i K/M 14-16 samt Masters vil bli seedet basert på NCF Ranking 2020 – deretter 

loddtrekning for lørdagens XCO. Ryttere som er etteranmeldt vil ikke bli seedet. 

Elite og Junior stiller i samme rekkefølge på lørdag og søndag. I UM-klassene og NM 

Masters legges resultatet i lørdagens XCO til grunn for seedingen. Startnumre beholdes fra 

lørdag til søndag. 



 

 

 

7. Lisens 
 

Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2021 og er dermed forsikret gjennom 

lisensen. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Som 

arrangører av et terminlistefestet ritt har vi ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF.   

Ryttere i junior, senior, og masterklassene må ha utvidet helårslisens (EXT), mens ryttere i 

aldersklassene (13 år og eldre) og sportsklassene kan velge mellom helårs- og 

engangslisens.   

Vi sjekker lisensen til påmeldte, norske ryttere mot NCFs register umiddelbart etter utløpet av 

ordinær påmelding. Ryttere som ikke har lisens ved den sjekken, blir ikke seedet (gjelder 

klassene som seedes). For ytterligere informasjon om lisenser, se NCF sine nettsider.  

 

8. Påmelding 
 

Det er åpent for ordinær påmelding til og med mandag 21. juni kl 23:59. Påmelding kan 

gjøres her: 

• Lørdag 26. juni 2021 – Rundbane (XCO)   

• Søndag 27. juni 2021 – Kortbane (XCC) 

https://www.sykling.no/article/info-om-lisens
https://signup.eqtiming.com/Pamelding/NM-MTB-XCO-2021/g295.25717?Event=Brumunddal_Sykleklubb
https://signup.eqtiming.com/Pamelding/NM-MTB-XCC-2021/g295.25721?Event=Brumunddal_Sykleklubb


 

 

8.1. Etteranmelding 
For lørdagens Rundbane (XCO) og søndagens Kortbane (XCC) er det mulig med 

etteranmelding for alle klasser unntatt elite, junior og master, frem til kl 23.59 kvelden før det 

aktuelle rittet. Bruk påmeldingslenken over, eller gå til sekretariatet. 

Påmeldingen er bindende og refunderes bare når du sender legeattest på at du er syk. 

Dersom rittet skulle bli avlyst grunnet myndighetenes begrensninger knyttet til COVID-19, vil 

startkontingenten bli refundert. 

Grunnet Covid-19 må alle som skal ha tilgang til arenaen registrere seg. Formålet er 

eventuell smittesporing. Gå inn på her for å registrere deg og hvilken kohort du skal være 

støtteapparat for. 

 

8.2. Støtteapparat 
For at støtteapparatet skal få tilgang til arena (inkludert lange- og teknisk sone) må man 

registrere seg. Gå inn på EQTiming for å registrere deg og hvilken pulje du skal være 

støtteapparat for. Det er ikke mulig å være på arena og/eller i lange- og teknisk sone for mer 

enn en pulje hver dag. Er man i støtteapparatet begge dagene, skal samme kohort følges.  

Utøvere kan ikke være støtteapparat for utøvere i en annen kohort.  

Akkrediteringskort hentes i sekretariatet ved ankomst arena og levers tilbake umiddelbart 

etter at utøveren er ferdig med sitt ritt. 

For å ikke overskride antallet om maks 200 deltagere og støtteapparat pr. pulje, vil det kunne 

bli begrensninger på hvor mange hver klubb kan ha på arena. Maksimalt antall i 

støtteapparat per utøver er uansett 1. 

Det er egne antallsbegrensninger for bemanning i lange- og teknisk sone. Beskrevet i kapittel 

12.2. 

 

8.3. Presse 
Alle som er inne på arenaområdet må være registrert. Vi vil derfor operere med 

presseakkreditering. Presse som ønsker tilgang, må ta kontakt med vår presseansvarlige.  

 

https://signup.eqtiming.com/Pamelding/NM-MTB-XCO-2021/g295.25717?Event=Brumunddal_Sykleklubb
https://signup.eqtiming.com/Pamelding/NM-MTB-XCO-2021/g295.25717?Event=Brumunddal_Sykleklubb
mailto:cfournaros@gmail.com


 

9. Lagstelt 
 

Gå inn her for å reservere plass til team/klubbtelt innen ordinær påmeldingsfrist. På grunn av 

koronapandemien, vil det være begrensninger med tanke på antall telt. De som har reservert 

teltplass, får kjøre til merket avlastningssted, for så umiddelbart å kjøre til parkeringsplassen 

(se Parkering). Kontakt sekretariatet for å få anvist teltplass om du ikke blir møtt av 

teltanviseren vår. Har du glemt å reservere, så kan vi ikke garantere at det er plass.  

 

* Legg inn en kommentar om teltstørrelsen i reservasjonen. Større telt belastes med kr 300 

per 3x3-teltmodul. 

 

9.1. Smittebegrensninger i teltlandsbyen 
For å kunne overholde smittevernreglene er det satt en begrensning på maks 5 personer i 

hvert telt for hver pulje. Ruller vil være tillatt. 

Klubbene er selv ansvarlige for å overholde dette og øvrige generelle smittevernregler. Det 

henstilles klubbene å bringe med Antibac eller tilsvarende for eget bruk. 

 

 

10. Overnattingsmuligheter 
 

Vil du bo i verdens høyeste trehus? Vi har avtale med Wood 

Hotel by Frich’s i Brumunddal Ved å oppgi priskode «DALA», får 

man 10 % rabatt på ordinære priser.  

Bestilles på woodhotel@frich.no. 

 

Andre alternativer: 

• Scandic Ringsaker 

• Tretopphyttene 

• Mjøsa Ferie & Fritidssenter 

• Hamar vandrerhjem – Vikingskipet 

• Sveastranda camping 

• Steinvik camping 

https://signup.eqtiming.com/Pamelding/Lagstelt-NM-XCO-XCC-2606-27062021/g295.26524?Event=Brumunddal_Sykleklubb
https://www.frich.no/no/overnatting/brumunddal
https://www.frich.no/no/overnatting/brumunddal
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/hamar/scandic-ringsaker
https://tretopphytter.no/
http://mjosaferie.no/
https://vikingskipet.no/sove/
https://www.sveastranda.no/
http://www.steinvikcamping.no/


 

• Veldre Bed & Breakfast (rett ved Veldre Sag) 

o  lenesagnes00@gmail.com /+47 473 31 386 

 

 

11. Tidspunkt og runder 
 

I denne seksjonen finner du alle viktige tidspunkt fra du ankommer arenaen og til du drar.  

 

11.1. Sekretariatet  
Startnummer hentes i sekretariatet, som ligger på Veldre Sag (se Arenakart). Sekretariatet er 

åpent:  

  

For å hente startnummer må du ha lisens for 2021. Etter at den ordinære påmeldingsfristen 

er ute, sjekker vi mot NCFs lisensdatabase. Har du ikke lisens da, må du vise lisensen din 

når du henter startnummeret ditt. Ta uansett lisensen din med deg til rittet. Engangslisens 

kan løses i forbindelse med påmelding i EQTiming. 

Fest startnummeret godt synlig på sykkelstyret. Senior og juniorklassene skal i tillegg bruke 

ryggnummer. Ikke brett ryggnummeret. Tidbrikken er limt bakpå startnummeret. Du skal 

bruke det samme nummeret begge dagene, så ta vare på det. Dersom du mister nummeret, 

kan du kjøpe et nytt i sekretariatet (kr 50). Merk: Startnummeret faller normalt av ved 

transport utenpå bil, ta derfor nummeret av før du setter sykkelen på bilen. 

 

11.2. Treningstider 
De offisielle treningstidene kan bli endret dersom det er forsinkelser i rittet, lytt etter 

beskjeder fra speaker. Dersom det fremdeles er ryttere som konkurrerer i løypa, kan du ikke 

trene i den. 

mailto:lenesagnes00@gmail.com%20/+47


 

  

Regler for trening i løypa:  

• Du må ha startnummer på sykkelen for å trene i løypa i de offisielle treningstidene.  

• Det er ikke lov å sykle i løypa som rittet pågår i. Det gjelder uansett hvilken klasse 

som sykler. Brudd på regelen kan føre til diskvalifisering. 

• All trening i de offisielle treningstidene skal skje i fartsretningen.   

• Det er ikke lov å endre løypa, for eksempel flytte merkebånd/sperring eller grave/flytte 

deler av bygde elementer. Brudd på regelen fører til at rytteren bortvises fra løypa og 

eventuelt diskvalifiseres.  

• Vis hensyn til turgåere. 

• All trening skjer på eget ansvar. 

 

11.3. Lagledermøte 
Lagledermøte blir avholdt ved målområdet ute på arenaen. Vi oppfordrer alle klubber til å 

stille med en representant på lagledermøtet.  

 

 

11.4. Brikkesjekk 
Brikkesjekk gjennomføres ved avhenting av startnummer i sekretariatet. 

 



 

11.5. Utstyrssjekk 
Ryttere har selv ansvar for å stille med godkjent hjelm, sykkel, og drakt. Kommissærene 

oppnevnt av NCF kan velge å sjekke dette både før start og etter målgang. Brytes 

reglementet kan man bli disket og/eller få bot (gjelder først og fremst Senior, Junior og 

Master).  

• NCF innførte fra og med 2019 krav om minimumsvekt på sykler for klassene K/M 10-

16 år, les om dette i reglementet. Sørg for at syklene har korrekt vekt i god tid før 

start. Vi har vekter ved sekretariatet slik at dere kan kontrollveie sykkelen på egen 

hånd. 

• Sjekk den registrerte drakten for din klubb her. 

 

11.6. Opprop før start 
Rytterne ropes opp for oppstilling tidligst 15 minutter før start. Vi gir nærmere beskjed på 

lagledermøtet. I klassene hvor rytterne ropes opp enkeltvis og stilles opp på startstreken, 

varsler vi 5 minutter før oppropet begynner. Rytterne har selv ansvar for å møte til oppropet, 

kommer de for sent får de ikke sin startposisjon. Eventuell annen informasjon vedrørende 

opprop vil bli gitt på lagledermøtene. 

http://www.dommeroppsett.info/


 

 

11.7. Kjøreplan NM/UM/UL Rundbane XCO lørdag 26. juni 2021 
 

 

Se Rittbeskrivelse og Løyper for beskrivelse av de forskjellige løypene. 

NB! Endringer kan forekomme. Dette vil i så fall bli gjennomgått på lagledermøtet.  



 

 

11.8. Kjøreplan NM/UM/UL Kortbane 27. juni 2021 
 

 

Se Rittbeskrivelse og Løyper for beskrivelse av de forskjellige løypene. 

NB! Endringer kan forekomme. Dette vil i så fall bli gjennomgått på lagledermøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Arena og løyper 
 

12.1. Arenakart 

 

Adgang til arena 
For å få adgang til arena (inkludert lange- og teknisk sone) må man ha registrert seg som 

støtteapparat. Gå inn på EQTiming for å registrere deg og hvilken pulje du skal være 

støtteapparat for. Adgang til arena har man i den perioden man er registrert som 

støtteapparat for. 

 

Begrensninger og spesielle forhold ved arena som følge COVID-19 
Som følge av begrensninger knyttet til smittevern, vil arenaen være lukket. Det betyr at kun 

de som har akkreditert adgang kan være til stede. For støtteapparat gjelder tilgangen i den 

konkrete kohorten man er registrert. Det vil være en inngangssluse og en utgangssluse.  

Seremoniområdet vil være en enveiskjørt sluse på vei ut. Det vil si at man forlater 

arenaområdet på vei inn til seremoni. Man kan da ikke gå tilbake til arenaområdet.  

Publikum som skal ut i løypa, henstilles om å følge oppmerket korridor (se nedenfor). Følg 

instrukser fra vakter, og ta hensyn til generelt smittevern. 

 

 

https://signup.eqtiming.com/Signup/NM-MTB-XCO-2021/g295.25717?Event=Brumunddal_Sykleklubb


 

 
 

Lagstelt og bobiler/campingvogner 
Telt kan kun settes opp dersom man har reservert på forhånd. Plass reserveres her. Teltene 

settes opp på reservert plass ved ankomst. Det vil ikke være anledning til å kjøre ut og inn på 

arenaen under arrangementet for å hente utstyr. Biler kan kjøre frem til arenasperring for av- 

og pålasting. Biler skal parkere på anvist parkeringsplass. 

Bobiler og campingvogner kan parkere ved anmerket område. 

Førstehjelp 
Røde Kors og helsepersonell er stasjonert på arena under rittet og vil bli tilkalt ved behov. 

Ryttere melder evt. ulykke til nærmeste løypevakt, som vil gi beskjed til helsepersonellet.  

Dersom en rytter bryter, skal tidtager ved mål eller kommissæren gis beskjed så fort som 

mulig. 

Garderobe og toaletter 
På grunn av smittevernhensyn vil det ikke være tilgjengelige garderober. Det vil være 

tilgjengelige toaletter på arenaen, samt ved parkeringsplass. Disse vil bli vasket regulært 

gjennom arrangementet, og minimum en gang per pulje/kohort. Toalettene skal ikke brukes 

som garderober. 

Kiosk 
Salg av mat og drikke ved Sagstua (se Arenakart). På grunn av smittevern vil det kun være 

betaling med Vipps. 

Sykkelvask 
Det vil være sykkelvask i høyre kant av lagsteltområdet (se Arenakart) 



 

 

12.2. Teknisk- og langesone 
 

Lange- og tekniske soner er som vist i løypekart for Rød- og Blå løype, samt nedenfor. 

Sonen er delt i support ved halvrunding og runding. Det betyr at sonen er ensidig. Det skal 

bæres klubbtrøye i teknisk- og langesone for alle klasser.  

 

Begrensninger som følge COVID-19 
For å minske smittefaren er det innført restriksjoner på langing. Det er påbudt med 

munnbind i teknisk- og langesone. Ved mobilitet mellom support på halvrunding og 

runding, skal oppmerket korridor følges og avstand skal tilstrebes. 

 I klassene opp til og med 14 år er ikke langing av drikke og gel o.l tillatt. Utøvere bringer 

drikke med seg i flaske på sykkel. Flasker som skal langes skal merkes med navn og evt 

nummer for å unngå bytting av flasker. Ved svært høy temperatur vil leder sanitet vurdere evt 

endringer.  

For at støtteapparatet skal få tilgang til arena (inkludert lange- og teknisk sone) må man 

registrere seg. Gå inn på EQ Timing for å registrere deg og hvilken kohort du skal være 

støtteapparat for. Det er ikke mulig å være på arena og/eller i lange- og teknisk sone for mer 

enn en kohort hver dag, og samme kohort skal følges dersom man er støtteapparat begge 

dager. Utøvere kan ikke være støtteapparat for utøvere i en annen pulje. Akkrediteringskort 

hentes i sekretariatet ved ankomst arena og levers tilbake umiddelbart etter at utøveren er 

ferdig med sitt ritt. 

For å kunne overholde smittevernreglene vil det være begrensning på hvor mange hver 

klubb kan ha i lange- og teknisk sone. Begrensningen er på 2 personer pr. 5 utøver i hvert 

startfelt og 1 ekstra pr 5. utøver over 5. Maks 4 pr klubb/team pr startfelt/kohort.  

https://www.brumunddalsk.no/paamelding


 

 

Justering av lange- og teknisk sone kan forekomme etter befaring fra Sjefskommisær. 

Eventuelle endringer opplyses på lagerledermøte. 

 

12.3. Løypekart 
 

Løypekart med GPX-spor finner du her.  

Grønn løype 

 

 

https://www.brumunddalsk.no/loypene


 

Blå løype 

 

 

 

Rød løype 

 

 



 

Kortbaneløype (XCC) 
 

 

 

13. Resultater 
 

Live resultatservice: 

• NM/UM/UL Terreng Rundbane XCO  

• NM/UM/UL Terreng Kortbane XCC 

Uoffisielle og offisielle resultatlister blir hengt opp på arenaen så snart de er ferdige. 

Resultatene publiseres senere på www.sykling.no og http://www.brumunddalsk.no 

 

14. Poeng og premier 
 

14.1. NM/UM/UL Terreng Rundbane (XCO) 
 

Elite og juniorklassene 
HM Kongens pokal for vinner i Kvinner og Menn Elite. Mestertrøye til vinnerne. Medalje til de 

3 beste og 1/3 premiering av antall påmeldte. 

Ryttere tildeles NCF rankingpoeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 1. 

Masterklassene 
Mestertrøye til vinnere. Medalje til de 3 beste og 1/3 premiering av antall påmeldte. Ryttere 

tildeles poeng i Master Cup i henhold til NCF poengsystem for Master Cup kategori 1. 

https://live.eqtiming.com/56940#dashboard
https://live.eqtiming.com/56942#dashboard
http://www.sykling.no/
http://www.brumunddalsk.no/


 

M/K 13 til 16 
Den beste tredjedelen av antall påmeldte i hver klasse får premie. 

Ryttere tildeles NCF rankingpoeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 1.  

Alle klasser fra og med M/K 6 til og med M/K 12 
Alle ryttere får premie. 

 

14.2. NM/UM/UL Terreng Kortbane (XCC) 
 

Elite og juniorklassene 
Mestertrøye til vinnerne. Medalje til de 3 beste og 1/3 premiering av antall påmeldte.  

Ryttere tildeles NCF rankingpoeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 1. 

Masterklassene 
Mestertrøye til vinnere. Medalje til de 3 beste og 1/3 premiering av antall påmeldte. Ryttere 

tildeles poeng i Master Cup i henhold til NCF poengsystem for Master Cup kategori 1. 

M/K 13 til 16 
Den beste tredjedelen av antall påmeldte i hver klasse får premie. 

Ryttere tildeles NCF rankingpoeng i henhold til NCF poengsystem for kategori 1. 

Alle klasser fra og med M/K 6 til og med M/K 12 
Alle ryttere får premie. 

 

14.3. Spesielle forhold ved seremoni som følge av COVID-19 
Etter premieseremonier vil det ikke være anledning til å gå tilbake til lagstelt og øvrig arena. 

Når seremonien er over, må alle forlate området via utgangen. Det er merket inngang og 

utgang for arenaen.  Seremoniområdet er ved utgangen av arenaen.  

 

Premieutdelinger og seiersseremonier vil foregå etter følgende mønster:  

• K/M 6-12 år: Premieutdeling umiddelbart i forbindelse med målgang.  

• UL (K/M 13-14 år): Premieseremoni for seierspall, det er satt opp premiebord der 

vinnere henter premie i forbindelse med opprop til seierspallen.  

• Øvrige premier deles ut på angitt sted. 1/3 premiering.  

• UM (K/M 15-16 år): Premieseremoni for seierspall, det er satt opp premiebord der 

vinnere henter premie i forbindelse med opprop til seierspallen.  

• Øvrige premier deles ut på angitt sted. 1/3 premiering.  

• NM junior/senior/master: Premieseremoni for seierspall, øvrige premier deles ut på 

angitt sted. 1/3 premiering. 

• Medaljevinnere samles i NCF telt i forkant av premieutdelingen. Innmarsj ved fanfare, 

medaljevinnere stiller seg bak seierspallen. 

• Det er satt opp premiebord der vinnere henter premie i forbindelse med opprop til 

seierspallen. 

• Øvrige premier deles ut på angitt sted. 1/3 premiering. 

 



 

 

15. Parkering og veibeskrivelse 
 

• Parkering:  Etter angivelse på Veldre Sag (P-avgift: kr 50) 

• Nærmeste flyplass: Oslo Lufthavn, Gardermoen, 114 km, 1,5 time 

• Jernbane:   Brumunddal, 13 km til Veldre Sag 

• Nærmeste sykehus: Sykehuset Innlandet, Hamar 
 
 

15.1. Transportanbefalinger i forbindelse med COVID-19 
 

På bakgrunn i den pågående koronapandemien, anbefaler vi å begrense bruk av offentlig 

transport til og fra arrangementet der det er mulig. 

 

15.2. Veibeskrivelse 
 

Tog 

 
 
 



 

Bil 

  
 
 
 

16. Informasjon 
 

Informasjon om rittet ligger på Brumunddal Sykleklubbs nettside. Denne invitasjonen ligger 

også der. Viktig informasjon om rittet, for eksempel endringer på tekniske soner eller antall 

runder, blir også opplyst på lagledermøtene.  

Nyheter om rittet finner du både på nettsiden vår og på Facebook gruppen «Norges Cup 

Terreng Rundbane».  

Det vil bli tatt bilder til dokumentasjon og publisering på nett og avis og brosjyre. Dersom 

noen er imot det må de gi beskjed til presseansvarlig. 

http://www.brumunddalsk.no/p/45936/forside


 

 

17. Kontaktpersoner 
 

17.1. Arrangementskomiteen 

 

 

17.2. Kommissærer 

 

 

18. Versjonshistorikk 
 

 


