
Invitasjon 

Norgescup 2 & 3 Trial 
Bergen 

27-28. Okt 2018 



Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal 
være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet.  Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan 
forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.  

Arrangør Rittets arrangør er Vestkant-Trial sykkel som er tilsluttet Norges Cykle 
Forbund (NCF) og NIF. 

Regler Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt. 

- Vi følger da det nye bonuspoeng baserte regelverket.

Lisens Helårslisens, mulig med engangslisens for alle klasser utenom junior, elite 
og master. Man må ha helårslisens for å få sammenlagtpoeng, uansett 
klasse. Engangslisensen koster fra kr. 50,- til 150,-, avhengig av alder (gratis 
for de under 12 år). Betaling med kort eller Vipps (helst kort). Helårslisensen 
må fremvises ved registrering.

Anbefaler alle å løse helårslisens, dette koster fra kr. 0,- til 800,- avhengig 
av alder og dekningsgrad. Med helårslisens har du forsikring under all 
trening og alle ritt hele året.

Dato 27-28. okt. 2018

Sted Eikås motorsportsenter, Bergen

Påmelding Gå til https://nm.biketrial.no for påmelding og informasjon 
rundt startkontingent.

Pris og betaling Startavgift: kr. 250,-/dag. 400,- for 2 dager. 

Ved påmelding etter 19. Oktober 2018: 100,- ekstra pr dag. 150,- ekstra 
for begge dager. 

Betaling med kort i sekretariatet eller Vipps.

Det er mulig å melde seg på konkurransedagen, men vi ønsker at så 
mange som mulig melder seg på i god tid før rittet. 

Parkering God plass for parkering på arenaen. Følg skilting ved ankomst. 

Totaltid og resttid 1 time og 30 minutter + 20 min respitt. 

Tidsplan Lørdag 27. Oktober 2018:

• Registrering: Kl. 13:30 til kl. 14:30.
• Deltakermøte: Kl. 14:30.
• Rittstart gruppe 1 (lokal, barn, ungdom, kvinner): kl. 15:00.
• Rittstart gruppe 2 (sport åpen, junior, elite, master): kl. 17:00.
• Premieutdeling: Rett etter siste deltager er ferdig (ca. 18:30).

Søndag 28. Oktober 2018:

• Registrering: kl. 10:30 til kl. 11:30.
• Deltagermøte: Kl. 11:30.
• Rittstart gruppe 1 (lokal, barn, ungdom, kvinner): kl. 12:00
• Rittstart gruppe 2 (sport åpen, junior, elite, master): kl. 14:00
• Premieutdeling: Rett etter siste deltager er ferdig (ca. 15:30).

Seksjoner og runder 5 seksjoner x 3 runder

�  av �2 3

Lokal Barn Kvinner Ungdom Sport 
Åpen

Junior Elite Master

6-10 år 11-13 år 11 + år 14-16 år 17+ år 17-18 år 19+ år 30+ år

https://nm.biketrial.no/


 

Besiktigelse Besiktigelse fra fredag ettermiddag fram til start. 

Rittleder Erik Lexander 


Sikkerhetsansvarlig Erik Lexander - 41301113

Seksjonsbygger Mads Lexander m. fl. 


Sanitet Sykepleier på stedet. Legevakt på Åsane senter.


Prosedyre ved ulykker Kontakt sykepleier, tlf nr vil henge i sekretariatet.  

Premier Premiering etter reglene til Norges Cykleforbund og i henhold til 
barneidrettsbestemmelsene. Premieutdeling rett etter konkurranseslutt. 

Kontakt Mads Lexander / 41349396 / madslexander@gmail.com 

�  av �3 3

Velkommen til NC 2 & 3! 


