
 

 

Kjære deltakere, klubber, trenere og foreldre  

Vi ønsker dere velkommen til Nittedal Ungdomsenduro i Varingskollen, lørdag 5. september 

Det gleder oss å se at vi har nær 70 påmeldte ungdommer i alderen 10-16 år som vil delta på 

ritt i en nokså spesiell tid. Vi har forberedt oss best mulig for et trygt ritt, med spennende 

løyper og god stemning. Her følger viktig informasjon om rittet. 

1) TIDSPLAN 

08.30-10.30  Startnummerutdeling  

10.00  Ryttermøte 13-14 og 15-16 år 

10.30 Ryttermøte 10 og 11-12 år 

11.00  Start FE 1  

12.00 Start FE 2  

13.00 Start FE 3 

14.30 Start FE 4 

16.00  Felles premieutdeling 

2) COVID-19 / SMITTEVERN 

Ved ankomst har vi et registreringsbord ved «hovedinngang»/bommen til arena der 

foreldre/trenere m/ følge skal skrives inn med hver enkelt persons fornavn, etternavn og 

mobilnummer. Utøverne trenger ikke registrere seg her. Vi følger NCKs koronaveileder og har 

våre retningslinjer du kan lese mer om på rittsidene. Vi ber alle om å være ekstra 

hensynsfulle for smittefare, og ta opp med ungdommene følgende: 

1. Ikke møt opp på rittet hvis du er syk og meld straks fra til arr./foreldre hvis du blir 

syk ila. rittdagen. 

2. Praktiser allment godt smittevern før, under og etter rittet. Dette gjelder spesielt i 

soner der klær legges, mat/drikke serveres. Det vil være hånddesinfeksjonsmidler 

godt tilgjengelig i arena.  

3. Unngå fysisk kontakt og hold 1 m avstand, også i matkø og ved startnummerutdeling. 

Tilfeldig og kortvarig fysisk kontakt under aktivitet er tillatt for utøvere under 20 år. 

4. Begrens kontakt mellom hånd og ansikt. 

 

 

https://www.cknittedal.no/nittedal-ungdomsenduro


 

3) ANKOMST OG REGISTRERING 

Følg veianvisning på Google Maps til Varingskollen Skianlegg, øverste parkering.  

Vi oppfordrer til at max 1 forelder/trener pr. deltaker følger til henting av deltakerkonvolutt. 

Registrering av deltakere skjer utendørs ved rittkontor/sekretariat. Utøver får sin 

deltakerkonvolutt med startnummer m/ strips og tidtakerbrikke, samt starttider for sin klasse 

og telefonliste. I tillegg en liten oppmerksomhet fra våre partnere Sport1 Nittedal / Kalas. 

4) RITTET 

Vi gjør oppmerksom på at hver aldersklasse har en ledsager som møter sin gruppe i kohort på 

arena før sykling til første etappe. Ledsager vil sikre at alle kommer til rett startsted til riktig 

tid på hver etappe som skal kjøres, samt være et kontaktledd til rittledelse ved behov. 

 

Foreldre og trenere kan følge sine utøvere til start i klassene 10 år og 11-12 år, og stå i 

Corona-avstand i publikumssoner og ved start. Foreldre og trenere kan IKKE sykle i 

rittraseen før ETTER gruppeledsager for klasse 10 år har kjørt. Dette er viktig av 

sikkerhetsmessige grunner! 

De tre første etappene er «blinde», men er tilpasset de yngste deltakerne. Etapper og traseer 

vil være godt merket, og uten store dropp. Etappene er altså stengt frem til start, men det 

legges ut løypekart fredag kveld. Filmer av FE 1 og FE 2 er delt på FB-eventet, og på 

Instagram: @cknittedalenduro eller #nittedalungdomsenduro   

5) SIKKERHET FE 4 

DET ER PÅBUDT MED HELHJELM FOR FE 4.  

Deltakere som skal sykle FE 4 kan velge om de vil legge helhjelm i rittdepoet frem til 

transporten opp til FE 4.  

6) PREMIEUTDELING 

Klasse 10-12 år får deltakermedalje, men rangeres ikke.  

Klasse 13-16 år rangeres og topp-3 får medaljer i hver klasse jenter/gutter.  

De som vil reise før premieutdeling, kan komme innom rittkontoret og få sin deltakermedalje. 

7) KIOSK 

Vi selger pølser, vafler/kaker og smoothie/drikke i kiosken. Betaling kun med Vipps. Vi gjør 

oppmerksom på å holde 1m avstand og har tålmodighet da servering tar noe lenger tid av 

corona-hensyn.  

Følg informasjon som deles på FB-eventet – klikk på LINK . Her deler vi også resultater.  

Vi sees på lørdag, velkommen! 

Vennlig hilsen 

CK Nittedal 

v/ rittledelse Remi, Kine, Sindre og Kristine 

https://www.facebook.com/events/318869009241738/

