
 
 
 Praktisk informasjon 
 

• Nødnummer/Sikkerhet 
- Rittledelse 990 37 522, Medisinsk vakttelefon 61 36 10 44, Røde Kors 953 65 757.  
- Noter telefonnr til pårørende på baksiden av startnummeret. 
- Vis hensyn til dyr, biler og mennesker i traseen.  

• Start/Mål/Rittkontor 
- Vaset Stadion. 
- Tytebærstigen 1, 2960 RØN 

• Parkering 
- Parker kun på anviste parkeringsplasser. 
- Vennligst respekter parkeringsvaktene 
- Ikke parker foran Joker Vaset, da disse plassene er forbeholdt butikkens kunder. 
- Bobiler og campingvogner skal kontakte Vasetsenteret for oppstilling, 61 36 30 55 

• Henting av start-nr./Påmelding 
- Sekretariatet har åpningstid fre. 12.7 kl 17-20, lør. 13.7 fra kl 08.  
- Alle mottar SMS med info om start-nr. fredag 12.7, oppgi dette i sekretariatet. 
- Ta med lisenskort, stikkprøver 

• Starttider – kan bli endret! 
- Elite menn                        kl. 11:00 
- Pulje 1 slutttid under 2:10      kl. 11:05 
- Elite kvinner                        kl. 11:10 
- Pulje 2 sluttid under 2:20     kl. 11:10 
- Pulje 3 sluttid under 2:30     kl. 11:15 
- Pulje 4 sluttid under 2: 45     kl. 11:20 
- Pulje 5 sluttid under 3:10     kl. 11:25 
- Pulje 6 sluttid under 3:30     kl. 11:30 
- Pulje 7 slutttid over 3:30     kl. 11:35 
- Trim 54 km      kl. 11:35 
- Mini-Valdresrittet      kl. 11:45 
- jenter 15-16 og gutter 13-16  kl. 14:00 
- jenter 11-14 og gutter 11-12  kl. 14:05 
- jenter og gutter 10 år kan sykle 11 km på tid, men uten rangering. Start 14.05 
- Trim 11 og 22 km 14.10 

• Trasè/Løype 
- M17>/K17>/Elite /Trim54 km hvite skilt  
- Kastesoner ved Grønsennhøgda, Svult etter første stiparti, Matstasjon Syndin, Sonjavarden 

etter stigning opp fra Syndin, og drikkestasjon Knippeset. 
- NB! Respekter miljøet i høyfjellet, kasting av avfall utenom kastesoner kan bli bøtelagt. 
- G 13-14/G 15-16/J 15-16 :22 km grønn merking 
- G/J 10, G 11-12/J 11-12/J 13-14 :11 km orange merking 
- Mini-Valdresrittet:  0-8 år: Rundløype på ca. 600 m, 8-12 år kan sykle rundløype på  3,7 

kilometer 
 

• Startnummer/Brikke 
- Startnummer med brikke festes med strips på styret 

• Drikkestasjon 
- Drikkestasjon langs den lange løypa, før Syndinstøga. Energidrikke og banan. 

Drikkestasjon på 22km/54 km ca. 10 km før mål Knippeset 
- Drikkestasjon etter mål  

• Mat/Servering 
- Lapskaus til voksne og pølse til barn etter målgang,  
- HUSK Å TA MED MATBONG FRA STARTKONVOLUTTEN. 

• Dusj/toalett 
- Dusjer på Brennabu leirskole og på stadion  
- Toaletter på stadion 

• Premieutdeling/Diplom/Resultatservice 
- www.valdresrittet.com 
- premieutdeling til de beste i hver klasse når listene er klare 
- deltaker t-skjorte til alle i sekretariatet ved startnummerutdeling 

 
• Seeding Grenserittet og Birkebeinerrittet 

- resultatene fra Valdresrittet oversendes Grenserittet og Birkebeinerrittet 
 

http://www.valdresrittet.com/
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