
 
 
 
 
 

Velkommen til Norgesmesterskapet i fellesstart 2020 
Lørdag 22. og søndag 23. august 

 

Ringerike Sykkelklubb har gleden av å invitere til NM fellesstart 2020 for klassene Kvinner 
junior, Menn junior, Kvinner senior og Menn senior. 
Mesterskapet arrangeres med de restriksjoner som gjelder knyttet til Convid-19 pandemien 
og lokale forhold bestemt av Kommuneoverlegen i Hole kommune. 
Det tas forbehold om endringer i perioden fram til mesterskapet. 

 
Mesterskapet arrangeres på Røyse i Hole kommune i en rundløype på 13,6 km. 
Start/mål er ved Svendsrud Stadion, Trongmoen 45, 3530 Røyse for klassene K junior, M 
junior og K senior. M senior starter på Vik Torg, 3530 Røyse. 
Dette grunnet restriksjoner på antall personer i start og målområdet knyttet til Covid-19 
begrensninger. 

 
Løypa går i landlige omgivelser, og det er samme løype som ble benyttet i NM 2019: 
Trongmoen – Røyseveien – Gomnesveien – Bønsnesveien – Gomnesveien – 
Kirkebakken – Prestegårdsveien – Jørgen Moes vei – Trongmoen. 
Runden har 252 høydemeter. Det er masterstart i alle klasser til km 0 på Bønsnesveien. 
Ca. 1 km for Kvinner junior, Menn junior, Kvinner senior og ca. 5 km for M senior. 

 
Deltagelse 
Retningslinjene fra Fokehelseinstituttet begrenser antall deltagere pr klasse til 200 
personer. Inkludert i dette antallet er ryttere og støtteapparat i følgebiler. Personell i 
serviceområdet og langesonen er ikke inkludert i dette antallet, men vil bli begrenset. For 
klassene K junior, M junior og K senior vil dette ikke ha betydning, da antall deltagere 
erfaringsmessig ikke overstiger det tillatte antallet. 

 
For M senior har NCF bestemt følgende: 
Er det fler enn 150 ryttere påmeldt, velges rytterne ut etter følgende kriterier: 

 
a) Ryttere med kontrakt i et UCI World Team, UCI Professional Continental Team og UCI 

Continental team. 
 

b) De 50 fremst plasserte rytterne, med lisens i klasse Elite og U23, i henhold til 
oppdatert Norgescup landevei 2020 Menn Senior (03.08.2020). De 50 fremste 
beregnes eksklusive de som er kvalifisert i henhold til punkt a ovenfor. 



c) De 30 fremst plasserte ryttere i henhold til oppdatert NorgesCup landevei 2020 Menn 
U23 (03.08.2020). De 30 fremste beregnes eksklusive de som er kvalifisert i henhold til 
punktene a og b ovenfor 

 
d) De 10 fremst plasserte ryttere ved NM tempo 2020 Menn Senior med lisens i klasse 

Elite og U23. De 10 fremste beregnes eksklusiv de som er kvalifisert i henhold til 
punktene a, b og c ovenfor 

 
e) NCF sportsavdeling har mulighet å tildele opp til 10 wildcard for ryttere som ikke er 

kvalifisert via kriteriene a-d, men på sportslige grunner gis mulighet å delta 
 

f) Øvrige deltakere gis plass i henhold til oppdatert NorgesCup 2020 (03.08.2020) 
 
Alt personell knyttet til deltagende ryttere og lag skal akkrediteres. 
Nærmere informasjon om dette blir gitt når gjeldende retningslinjer oppdateres fra det 
offentlige. 

 
Mesterskapet avvikles etter følgende plan: 

 
Lørdag: 
Kl. 13:00 – 15:10 Kvinner junior, 5 runder, totalt 68 km. 
Kl. 16:00 – 19:10 Menn junior, 9 runder, totalt 122,4 km. 

 
Søndag: 
Kl. 08:30 –12:05 Kvinner senior, 9 runder, totalt 122,4 km 
Kl. 13:00 – 18:15 Menn senior, 15 runder, totalt 204 km 

 
Rittkontor: 
Plassering ikke bestemt pr d.d. grunnet usikkerhet knyttet til Covid-19 begrensninger. 
 
Lagledermøte 
Lagledermøtene holdes digitalt via Microsoft Teams. 
Torsdag 20. august kl. 19:00: Juniorklassene 
Torsdag 20. august kl. 20:00: Seniorklassene 
Påmeldingsskjema publiseres tirsdag 18. august med frist torsdag 20. august kl. 
12:00. 

 

Påmelding: 
Må skje via www.eqtiming.no 
Påmeldingsfrist 10. august kl. 23:59. 

 

Startkontingent: M/K junior kr. 350. 
M/K senior kr. 450. 

 
Startnummer: 
Informasjon om utdeling av startnummer, chipper og racetracker kommer senere. 
 



Garderobe: Det er ingen garderobe. 
 
Adkomst til start/målområdet på Svendsrud 
Sør fra E16, retning Vik / Røyse: Røyseveien – Trongmoen. 



Nord fra E16, retning Hole kirke: Jørgen Moesvei – Trongmoen. 
 

Adkomst startområdet på Vik 
E16 Vik, avkjøring Vik / Røyse. 

 
Adkomst til målområdet under rittet, benytt avkjøring fra nord. 

 
 

Parkering: 
Det er begrenset med parkeringsplasser i start/målområdet på Svendsrud og Vik for 
funksjonær- og lagbiler. Ingen andre biler gis adgang. 

 
Facebook 
For mer info se facebook: Sykkel NM fellesstart 2020 

 
Eventuelle spørsmål rettes til Birger Hungerholdt, tlf. 99007004, eller 
mail birger@interspons.no 

 
 
 

Velkommen til Sykkel NM 2020 på Røyse! 
 
 

Birger Hungerholdt 
Rittleder 


