INNBYDELSE TIL FJORDEN RUNDT 2017
Vegårshei Idrettslag sykkelgruppe ønsker velkommen til Fjorden Rundt 2017 søndag 20. august. Rittet har både
tur- og trimklasser, og egne klasser for gutter og jenter mellom 11 og 17 år.
Kort løype:
Start ved Vegårsheihallen, følg rv. 416 mot Kilane, 5
km på grusvei til Mjåvatn, via Espelandsmyr til Myra,
ca 34 km. Målgang utenfor kommunehuset i Myra.
Lang løype:
Først kort løype. Fortsett til Ubergsmoen på rv. 414.
Ta av mot Åmli på rv 415. Ta av til høyre mot
Espelandsmyr og ta av til høyre mot Myra via
Moland. Ca 58 km. Målgang utenfor kommunehuset i
Myra.
Startordning/sikkerhet
Det vil bli kjørt masterbil i konkurranseklassene ca. 2
km fram til Høl. Deltagerne er ansvarlige for å følge
trafikkreglene. Det må påregnes møtende trafikk gjennom hele løypa.
Klasser/starttider og påmeldingsavgift
Klasse
Lengde Starttid
Herre 17 år lang løype
Damer 17 år lang løype
Herrer 17 år kort løype
Damer 17 år kort løype
Gutter 15-16 år
Jenter 15-16 år
Gutter 13-14 år
Jenter 13-14 år
Gutter 11-12 år
Jenter 11-12 år

58 km
58 km
34 km
34 km
34 km
34 km
34 km
34 km
34 km
34 km

11:00
11:00
11:05
11:05
11:05
11:05
11:05
11:05
11:05
11:05

Påmeldingsavgift
(frist 17/8 kl 23:59)
200
200
200
200
50
50
50
50
50
50

Etteranmeldingsavgift
(frist 19/8 kl 18:00)
300
300
300
300
100
100
100
100
100
100

Rittet kjøres med emiTag-brikker. De som har egen brikke regsitrerer dette ved påmelding. De som ikke melder
seg på med egen brikke vil få låne en av arrangøren. Ikke tilbakeleverte brikker må erstattes med kr 700.
For de som skal delta på turrittet er det påbudt med gyldig lisens. Engangslisens kan løses i sekreteriatet. Alle
deltakere må også benytte hjelm.
Kosetur (også åpen for el-sykler)
Alle som ikke vil starte i en av konkurranseklassene kan melde seg på i koseturklassa. Det gjøres i sekreteriatet
på rittdagen og koster kr 50. De som deltar i denne klassa kan starte fra ca. kl. 12:00 eller etter målgang i
konkurranseklassene. Det blir matstasjon på Mjåvatn og Espeland med boller og saft. Det serveres kaker/frukt og
boller til alle deltakerne ved Vegårsheihallen.
Påmelding
Påmelding gjøres fra terminlisten eller fra link øverst på hjemmesiden til Vegårshei IL: heia-heia.no
I tillegg må påmeldingsavgiften betales til konto 2938.05.00327. Merk innbetalingen med hvem påmeldingen
gjelder.
Premiering
Det trekkes på en sykkel til voksen og gavekort blant alle som starter i konkurranseklassene. Alle har lik
mulighet til å vinne. I koseturklassen trekkes det på en sykkel for barn og gavekort.

Sekretariat
Sekretariatet er i Vegårsheihallen og er åpent fra kl 09:00 til kl 17:00. Her er det påmelding og utlevering av
startnummer og deltakerpremie.
Garderobe er i Vegårsheihallen.
Rittleder: Raymond Karlsen, tlf 95818925

