
 
 

INNBYDELSE TIL TERRENGSYKKELRITT 
 

Kjære sykkelvenner! 
Vi ønske alle hjertelig velkommen til 

Victoria terreng! 
 

Lørdag 16.september kl.12:00 
 
Start, mål og sekretariat: Lyngstua, Børsa.  
Ta av fra E39 i Børsa, kjør i retning sjøen og ta til venstre 2 ganger etter at du har passert 
ungdomsskolen. Følg deretter vegen opp bakken til du kommer til Lyngstua. Merket med røde 
piler fra skolen. 
 
Sekretariat i Lyngstua ved parkeringsplassen på venstre side når du kommer fra Børsa. Start 
og mål på en åpen slette (svenskrommet) på andre siden av vegen. Rekrutter 3-9 år sykler i 
mål ved Lyngstua. 
 
CA. STARTTIDER 
M/K 3-9 år rekrutt      kl. 12:00 1 runde i miniløype eller kort løype 
M/K 10   kl. 12:15 1 runde i kort løype 
M/K 11-12+ K 13-14  kl. 12:37 2 runder i lang løype                  
M    13-14+ K 15-16  kl. 12:35 3 runder i lang løype                  
M    15-16   kl. 13:15 4 runder i lang løype 
K     Junior+K Sport  kl. 13:17 4 runder i lang løype                  
M    Junior   kl. 13:15 5 runder i lang løype 
M    Sport+K Senior  kl. 13:17 5 runder i lang løype 
M    Senior   kl. 13:15 6 runder i lang løype                  
Turklasser   kl. 13:17  
 
Distanser/løype: 1-12 km rundbane. Lang løype er 2 km 

 



 
 

Påmelding:   EQ Timing via terminlisten  
                       Påmeldingsfrist: Onsdag 13. september kl. 23.59  
                       Etteranmelding på mail eller ved start innen kl. 11.30 rittdagen 
                       Ingen etteranmelding godtas etter kl. 11.30. 
 
 
Startkontigent:  Rekrutter kr. 60.- 

Aktive 10-16 år kr. 100,- 
Junior/senior/sport kr. 200.- 
Etteranmelding: Dobbel kontingent (gjelder ikke rekrutter)  
Etteranmelding betales ved henting av startnummer før start 

 
Premiering:   3-12 år: full premiering.  
                        13-16 år: 1/3 premiering (minimum 3 premier pr. klasse) 
                        Junior, sport og seniorklasser: uttrekkspremier på startnummer  
 
Premieutdeling i Lyngstua ved sekretariatet: 

Rekrutter, K 10-16 og M 10-14 ca. kl.13.20 
Resten ca. kl.14.30 

 
Kontaktpersoner: 

Jørgen Austvik, e-post: jaustvik@acm.org Tlf: 901 97 886  
 

VELKOMMEN TIL BØRSA! 
 
 

 

 

 

  
 

 

https://www.eqtiming.no/quick/index.php?page=eqtevent&eventuid=32832&search=victoria&focusuid=24782
mailto:jaustvik@acm.org

