
  
 

 
 

13. – 14. august 2022 
Invitasjon 

 
Påmeldingsfrist 

Torsdag 1. august kl. 23:59 
 
 

 
 
 

Etapperittet SØRLANDET PETIT PRIX med prolog, gateritt og fellesstart. 
 
 

Arrangørklubber 
Kristiansands Cykleklubb og Grimstad Sykleklubb 

 



Rittledere 
Jan Fredrik Stiansen, KCK, telefon 990 94 662 (lørdag) 

Guttorm Fevang, GSK, telefon 918 81 014 (søndag) 

Velkommen til Sørlandet 
Vi har gleden av å ønske deltakere, foresatte, støtteapparat og publikum velkommen til 
årets utgave av Sørlandet Petit Prix.  
Vi vil gjøre vårt ytterste for at det skal bli et rettferdig og trygt arrangement for alle. 
 

Klasser 
Arrangementet er et aktivt ritt som er åpent for aldersbestemte klasser i henhold til NCF 
sine bestemmelser. 
K/M6-9 (Etappe 1+2). 
K/M 10 – 16. 

 
Rittet inngår i den nasjonale rankingen for K/M 15/16. 
Kat. 4 for sammenlagt, kat. 5 for etapper. 
 
Lagledermøte 
Gjennomføres på Teams onsdag 10. august, kl 2030 - 2100. 
Påmelding sendes jan.fredrik.stiansen@kck.no innen kl 2000, samme dag. 
 

Påmelding 
Deltakere melder seg på via EQ timing. 

Klikk her for å melde deg på i EQ Timing 
Påmeldingsfrist er mandag 1. august kl. 23:59. 
Etteranmelding er mulig mot dobbelt startkontingent. 
Påmelding er bindende, men refunderes ved fremvisning av legeattest. 
 

Startkontingent 
M/K 6 – 9 kr 200 for begge rittene. 
M/K 10 – 16 kr 510 for alle tre rittene. 
 
Gir- og vektkontroll 
Før prologen sluses den enkelte rytter inn i riktig rekkefølge til start. 
Oppmøte ved inngang til sluse 5 minutter før starttid. 
Kommissærene følger opp med kontroll av vekt og gir etter bestemmelser gitt på 
lagledermøtet.  
 
Henting av startnummer 
Klubbvis utlevering startnummer i sekretariatet på arenaområdet fra lørdag 13. august 
kl 0800. 
NB! Utleverte brikker festes på hjelmen og beholdes gjennom alle tre etappene. 
 
 

mailto:jan.fredrik.stiansen@kck.no
https://www.sykling.no/terminlister


Innskriving før start 
Registreringen starter ca. 10 minutter før oppsatt starttidspunkt. Dette kan justeres, 
men opplyses da av speaker. 
Når rytterne er registrert og sluset til start vil det ikke være anledning til å forlate 
området, legge fra seg bekledning, flasker eller annet. 
 
Starttider 
Lørdag 13. august: 

1. etappe: Kl 10:00 
Prolog (tempo), Kristiansand, Skandinavisk Trafikksenter, Skibåsen 25. 
 

2. etappe: Kl 14:00 
Rundbaneritt, Kristiansand, Skandinavisk Trafikksenter, Skibåsen 25. 

 
Søndag 14.august: 

3. etappe: Kl 09:00 
Fellesstart, Grimstad, Landvik skole, Gjærbrøndveien 250. 

 
Lisens 
Alle må ha gyldig lisens.  
Alle ryttere som er 13 år og eldre må ha løst lisens for 2021.  
Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom NIF’s barneidrettsforsikring. 
Se sykling.no for mer info om lisens.   
 
Service 
Gateritt, lørdag. 
Det gis tillatelse til å stå over en runde ved tekniske problemer med sykkel.  
Service utføres i eget serviceområde etter godkjenning av kommisær.  
 
Fellesstart, søndag. 
Nøytral service for alle klasser i fellesstart.  
Klubber som har mulighet og ønsker å bidra med servicebil, sjåfør og mekaniker melder 
dette under lagledermøtet. 
Det vil være begrenset antall biler i løypen. Maksimalt 2 biler i de største feltene.  
Plan for dette formidles under lagledermøtet. 
 
Premiering 
Full premiering til alle deltakere i klassene M/K 6-12 på alle etapper. 
1/3 premiering til påmeldte i klassene M/K 13-16 på alle etapper. 
Sammenlagt premiering til de 3 beste i klassene M/K13-16. 
Premieseremoni ca 15 min etter målgang siste rytter pr. klasse. Unntatt etter prolog 
hvor premiering gjennomføres ca 45 min før klassen sin start i rundbanerittet. 

 
 
 
 

http://sykling.no/


Ledertrøye 
Ledertrøye i klassene M/K 13-14 og M/K 15-16 for sammenlagtleder etter hver etappe.  
Trøyen beholdes av rytter, og benyttes under påfølgende etappe. 
 

Bonussekunder i mål 
Det deles ut bonus på 10-8-6-4-2 sekunder for 1-2-3-4-5 plass for gaterittet og 
fellesstarten. Dette trekkes fra sammenlagt tid. 
 
Garderober 
Det er garderober tilgjengelig på Landvik skole, søndag. 
Ingen garderober tilgjengelig på lørdag. 
 

Toaletter 
Lørdag: Ufoskantraf.  
Søndag: Landvik Skole. 
 
Sanitet 
Det er lege og helsepersonell til stede. 
Søgne Røde Kors stiller med beredskapsambulanse og kyndig personell.  
Mindre sårskader ivaretas av lagledere/foresatte. Ved tvil om alvorlighetsgrad ved 
skader, vil naturligvis arrangøren hjelpe. 
AMK blir forhåndsvarslet om arrangementet og er stasjonert ca 10 min unna begge 
arenaer. 
 
Finne fram 
Etappe Adkomst Adresse Parkerin

g 
Prolog/tempo + 
gateritt 
Lørdag 

https://goo.gl/gB8GL9 Skibåsen 25, 
Kristiansand  

Gratis 
parkering 
ved 
Ufoskantraf  

Fellesstart 
Søndag 

https://goo.gl/maps/3EmFgv1MuKTbh
75w8 

 

Gjærbrøndveien 
250, Grimstad 

Gratis 
parkering 
ved 
målområdet 
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Kjøreplan 
Prolog/tempo: Skandinavisk Trafikksenter Kristiansand (30 sek. 
startintervall) 
Tid Ca. sluttid Klasse Runder Total km 
10:00  K/M 6-12 1 1,7 
  K 13-14 1 1,7 
  M 13-14 1 1,7 

  K 15-16 1 1,7 
 11:30 M 15-16 1 1,7 

 
Gateritt: Skandinavisk Trafikksenter, Kristiansand 
Tid Ca. sluttid Klasse Runder (1,1km) Total km 
14:00 14:15 K/M 6-9 2 runder 2,2 
14:30 14:45 K/M 10 4 runder 4,4 
15:00 15:20 K/M 11-12 8 runder 8,8 
15:45 16:15 M 13-14 15 runder 16,5 
16:30  17:00 K 13-14 + K 15-16 15 runder 16,5 
17:30 18:00 M 15-16 20 runder 22 

 
Fellesstart: Grimstad 
Tid Ca. sluttid  Klasse Runder 

(5,7km) 
Total km 

09:00 10:45 M 15-16 12 68,4 
09:01 10:30 K 15-16 9 51,3 
11:15 12:45 K/M 13-14 6 34,2 
13:00 13:40 K/M 11-12 3 17,1 
13:50 14:10 K/M 10 1 5,7 

 
Innkjørte ryttere 
Vi har som intensjon at samtlige ryttere skal få syklet så lenge som mulig. 
Ryttere som tas igjen med en runde (på begge fellesstarter), får fortsette, men kan ikke 
legge seg inn i det feltet, eller den gruppen som tar dem igjen med en runde. 
Ingen felt eller grupper i klassene M/K 15-16 kan bestå av både jenter og gutter. Det vil si 
at gutteryttere som tas igjen av en gruppe jenteryttere, eller motsatt, ikke kan 
samarbeide. 
Ryttere som tas igjen med en runde bes ligge godt til høyre til feltet/gruppen er passert. 
Dette inkluderer også følgebiler. 
 
Løypekart 
Kristiansand - Prolog:   
https://www.strava.com/segments/15335482 
Kristiansand - Gateritt:  
https://www.strava.com/routes/27654123 
Grimstad - Fellesstart: 
https://www.strava.com/routes/2803948268841797364 
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Arenakart 
Kristiansand lørdag: 

 

 
 
Grimstad søndag: 
 

 
 
 



 
Kontaktpersoner 

Navn   Rolle Mail Telefon 
Jan Fredrik Stiansen Rittleder lørdag (ass søndag) jan.fredrik.stiansen@kck.no 990 94 662 
Guttorm Fevang Rittleder søndag (ass lørdag) 

Premieansvarlig 
g-fevang@online.no 918 81 014 

Phillip Kaspersen Påmelding og tidtaking phillipkaspersen@me.com 997 86 290 
Jon Magne Bjerga Tidtaking og resultat jmbjerga@gmail.com 928 85 784 
 Sekretariatsansvarlig   
Søgne Røde Kors Sanitetsansvarlig   
 Løypesjef lørdag  907 34 976 
 Løypesjef søndag  911 54 559 
 Kioskansvarlig lørdag  917 63 285 
 Kioskansvarlig søndag   
 Riggansvarlig lørdag  907 34 976 
Roy Gundersen Speaker roy.gundersen@Kristiansand.kom

mune.no 
918 66 805 

Norvald Bjarte Algrøy Sjefskommisær norvald@cksotra.no  990 05 801 
    

 
 
Overnatting/ritthotell 
Vår samarbeidspartner på overnatting er Thon Hotel Norge i Kristiansand. 
Dronningensgate 5, 4611 Kristiansand. 
 
I forbindelse med tilreisende for Sørlandet Petit Prix 12.-14. august 2022 kan vi tilby 
følgende spesialpriser for overnatting:  
 
Enkeltrom kr 1090,- 
Dobbeltrom kr 1190,- 
Trippelrom kr 1490,- 
4-manns rom kr 1690,- 
 
Alle priser er pr. rom/natt og inkludert frokost. 
Rommene er utstyrt med Jensen madrasser, og det gjelder også rom med 3-5 senger. 
 
 

Hjertelig velkommen til Sørlandet Petit Prix! 
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