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 Påmelding 
Det er kun mulig å melde seg på hele cupen. Påmelding går via EQTiming,   

Link til påmelding, resultater og deltagerliste her: 

https://signup.eqtiming.no/?Event=TeVeBu&lang=norwegian 

Info 
Første start er klokken 12.00. Se kjøreplan for detaljer. 

Oppstilling til start vil bli gjort 5 MIN før starten går. Det vil bli foretatt opprop basert på 
sammenlagtlister. Det vil bli loddtrekning for første ritt. 

Det vil være enkel kiosk og tilgang til toaletter. 

Om noen klubber ønsker å sette opp telt og lignende. Ta kontakt med Rittledelsen på stedet. 

Lisens: 
Alle som deltar og er 13 år og eldre må løse lisens. Det anbefales alle som er medlem av 
klubb å løse. Alle yngre har automatisk NIFs barneidrettslisens. Hak av ved påmelding. 
Se mer http://sykling.no/article/info-om-lisens 
Engangslisens koster kr 50,- for 13-16 år og kr 150,- for 17 og eldre. 
 

 

 



Løype 

 

 

 

Rød løype er felles for alle. Blå og grønn korter av som vist på kartet. 

NB. Pga helt ny løype er vi litt usikre på kjøretiden. Så endringer i starttid kan forekomme. Følg med 
på inormasjon fra speaker på rittdagen. 

 



Kjøreplan 

 

 
TeVeBu CUP hjemmeside 
Se  www.tevebucup.no 

Priser 
En pris for hele cup-en, gjelder for ett eller 10 ritt 

• Kr 100 for barn opp til 18 år 
• Kr 250 for voksen 

 

Rittregler 
Rittet følger reglene i UCI og NCF sitt reglement. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget 
ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. Bruk hjelm også når du besiktiger, trener, og varmer 
opp. Det er alltid risiko for uhell og sammenstøt. Hjelm beskytter. Rytterne, foreldre, og ledere; ta 
hjelmbruken alvorlig. Det er ikke tillat å kaste søppel langs løypa. Slanger, dekk, gelposer, 
drikkeflasker etc medbringes til nærmeste «Drop-zone» eller til mål. 

 
Poeng og premiering 
Denne runden premieres det kun for sammenlagtresultatet i TeVeBu Cup 2019. Dette rittet er 
obligatorisk for premiering. Dvs er du ikke med på det siste får du ikke premie. 

• Full premiering i alle klasser fra 6-12.  
• 1/3 premiering i klassene 13-14 og 15-16. 
• Kun 1-3 plass i Jr og Sr. 
• Ingen premiering i master og tur klasser.  
• Seks løp, pluss finalen, teller i sammendraget. De seks beste rittene teller hvis du 

deltar i flere ritt. Finalen teller alltid - du kan ikke stryke finalen. 
Veibeskrivelse: 

Fra E18 ved Bommestad følg RV40 mot Larvik/Nanset, ta av i første rundkjøring mot Nanset. Følg 



veien rett frem forbi Nordbyen Kjøpesenter/Mc Donalds og sving av til høyre før neste rundkjøring 

mot Nanset Idrettsforening.  

Adresse for GPS: Nanset Idrettsforening, Sportsveien 25, 3269 Larvik 

Parkering på plassen utenfor klubbhuset. 

 

 



 
 
Kontakt informasjon 
Rittleder: 
Christian Rode, christian@nanset-sykkel.no Mob: 917 37 428 


