
 
 

 

 

 

 

 

INVITASJON 

REGIONSMESTERSKAP 2016 

4. og 5.juni 
 

Grenland SK og Tønsberg CK er arrangør på henholdsvis fellesstart og tempo. 

 

Grenland SK inviterer til regionsmesterskap fellesstart 120 km lørdag 4.juni i forbindelse med 

Telemark Tours, men merk; kun for junior og senior klassene. Vi kan i år dessverre ikke 

arrangere fullt regionsmesterskap for alle klasser men har prioritert spesielt juniorklassen 

siden de får verdifulle rankingpoeng som er viktige for eventuell kvalifisering til gaterittet 

under NM. For de resterende klassene, M/K 10-16 år vil regionsmesterskap fellesstart bli 

arrangert under Grenland Petit Prix i september. 

Tønsberg Cykkelklubb inviterer til regionsmesterskap i tempo 5. juni kl 11:00 på Gulli i 

Tønsberg 

Tønsberg CK og Grenland SK ønsker alle regionens klubber velkommen til mesterskap! 



 
Fellesstart 4.juni – 120 km 

Sted: Skien fritidspark v/isstadion 

Start: kl 8.30 

Garderober: Skien fritidspark 

Tidtaking: Rittresultater (egne engangsbrikker som fås med startnummer) 

Påmelding: Rittresultater.no -  https://rittresultater.no/nb/n135k 

Påmeldingsfrist: 31.mai kl 23.59 

 

NB!  

For å få avviklet regionsmesterskapet i fellesstart før NM ble det avgjort at det skulle kjøres 

som en del av Telemark Tours, og kun for klassene M/K junior og senior den 4.juni. Telemark 

Tours er ett turritt med mange deltagere så det vil være flere sykkelryttere på veiene enn 

deltagerne i regionsmesterskapet. Deltagerne i regionsmesterskapet må ta hensyn til og 

forholde seg til dette. Ingen veier vil være stengt for motgående trafikk og det vil også være 

ordinær trafikk i løypas kjøreretning. Vi vil ha tetbil og det vil være nøytral service, men vi 

kan ikke tillate noen servicebiler fra klubbene i tillegg siden dette kan være en utfordring for 

sikkerheten. 

Regionsmesterskapet vil altså være en del av det ordinære turrittet, men med tidligere start 

enn den ordinære starten på samme distanse, dvs kl 8.30. Dette for at deltagerne i 

regionsmesterskapet skal få målgang uten turryttere og fordi trafikken er mindre jo tidligere 

det er på formiddagen. 

 

Eventuelle henvendelser om rittet kan rettes til post@grenlandsk.no 

 

 

Løyper 

https://www.strava.com/routes/4818969 

 

https://rittresultater.no/nb/n135k
https://www.strava.com/routes/4818969


 
Løypekart 

 

 

Med hilsen 

Grenland Sykleklubb 

 

 

 

 

 



 

Tempo  5. juni kl 11:00 
 

 

 

Årets tempo mesterskap blir arrangert på gamle E18 med start og mål ved Gulli ved krysset 

Undrumsveien / Barkåkerveien (nedenfor flatbrødfabrikken).  

5km for klassene M/K10-11-12, og 10km for alle klasser fra M/K1316/junior/senior/veteran 

klassene.  

Parkering vil være ved Gulli Trevarefabrikk. 

 

Påmelding og satser for startkontingent finnes i påmeldingssystemet på www.eqtiming.no 

eller denne linken: https://registrering.eqtiming.no/?EventUID=25642&lang=norwegian 

 

Påmeldingsfrist er 3. juni 

Etteranmelding vil bli akseptert inntil en time før første start, mot et gebyr. 

 

Vi ønsker alle velkomne, og ser fram til et ritt med god deltagelse.  

 

Evt henvendelser vedr rittet kan gjøres til post@tck.no  

 

 

Med hilsen 

Tønsberg CK 

http://www.eqtiming.no/
https://registrering.eqtiming.no/?EventUID=25642
mailto:post@tck.no

