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INVITASJON
ARCTIC MORGENDAGENSHELTER-RITT
BODØ søndag 14. august 2016
Norges Cykleforbund, Statoil ASA & Arctic Race Of Norway har gleden av å invitere
unge talentfulle syklister til en spennende International regions-konkurranse i Bodø
søndag 14. august 2016.
Konkurransen vil være mellom juniorer fra syv norske og seks utenlandske regioner vil
få mulighet til å konkurrerer i den offisielle Arctic Race traseen.
Mens proffene sykler siste etappe av Arctic Race of Norway (ARN) får Morgendagens Helter sjansen til å
sykle i den samme løypen i sentrum av Bodø.
Det er fjerde gang regionene blir utfordret til å konkurrere mot hverandre. Det vil også i år bli invitert
utenlandske regions lag fra henholdsvis Storbritannia, Skottland, Russland, Finland, Frankrike og for første
gang Tyskland.
Morgendagens Helter-rittet er en lagkonkurranse der vinner er beste sammenlagtresultat for både jenter og
gutter. Det kåres dessuten individuelle vinnere i begge klasser.
Statoil Morgendagens Helter har fokus på talentutvikling og Statoils sponsoravtale med Arctic Race of
Norway gir unge talentfulle syklister en mulighet til å konkurrere i proffenes arena.
Og ikke minst se å treffe sine forbilder.
For Norges Sykkelforbund er Arctic Race Of Norway og Statoils Morgendagens Helter en fantastisk
anledning til å utvide terminlisten til juniorene med et spektakulært og profilert ritt for regionslag. NCF
ser dette som en unik mulighet til å samle regionene om et felles mål.

FORELØPIG PROGRAM

FREDAG 12. august
Ankomst og innsjekk
Vi bor på Radisson SAS Hotel i Bodø
Middag på hotellet
LØRDAG 13. august
Ankomst og innsjekk for resten av deltagerne
Frokost
Mulighet for å delta i Arctic Challenge amatør ritt i Bodø ca. 60km
Lunsj
Lagledermøte – Infomøte
Arctic Race-middag på hotellet
Statoil – Morgendagens Helter presentasjon
Seminar med Thor Hushovd og Mats Kaggestad
Foto & pressetreff
SØNDAG 14. august
Frokost og lunch serveres på hotellet
Arctic Morgendagens Helter-ritt (jenter) ca. 09:00-10:30 (5 runder av 11 km)
Arctic Race of Norway4 etappe (start tid – ikke avklart ennå)
Arctic Morgendagens Helter ritt (gutter) ca. 11:00-13:00 (8 runder av 11 km)
Miks-staffet ca. 14:00 -14:30 (lag av 4 rittere, 2 gutter og 2 jenter, 2 runder av 2 km per ritter, 16 km totalt)
Premieseremoni etter hver klasse.
Lunsj
Arctic Race of Norway målgang 4 etappe ( tid ikke avklart ennå)
Premieseremoni - Eliten og vinnerne av Morgendagens Helter skal på podiet sammen
Avreise for noen av deltagerne
MONDAY 15th August
Frokost
Avreise for resten av deltagerne

PÅMELDING/ LAGUTTAK

Lagene blir tatt ut etter Norgesmesterskapet i juni, i samarbeid med utøverutvikler i NCF og representanter fra
regionene. Lagoppsett og navn må innrapporteres til:
NCF v/Sophie Thorell, sophie.thorell@sykling.no senest innen 22. juni 2016
Lag fra regionene, syv lag: Nord, Midt, Vest, Sør, TeVeBu, Innlandet, Øst
Internasjonale lag, seks lag: Frankrike, UK, Scotland, Russland, Finland og Tyskland
Hvert lag består av seks gutter, fire jenter og to ledere.

LØYPEN

Løypen følger deler av sluttrunden til Artic Race i Bodø. For juniorene vil løypen bestå av Artic Racesluttrundene i sentrum av Bodø. Den 9,7 km lange løypen er ganske flat, så det kan forventes høyt tempo
med en massespurt til slutt. Jentene sykler 6 runder (totalt 58,2 km) og guttene sykler 10 runder (97 km).

PREMIER

Premier til de tre beste ryttere i hver klasse. Utdeles på seierspodium rett etter målgang.
1. plass kr. 3 000,-		
2. plass kr. 2 000,-		
3. plass kr. 1000,Premier til beste regionslag. Utdeles under Arctic Race of Norway offisielle seiersseremoni.
Plass siffer på de tre beste gutter og to beste jenter.
1. plass kr. 30 000,-		
2. plass kr. 20 000,-		
3. plass kr. 10 000.Lagpremier skal brukes til ungdomsutvikling i regionen og rapporteres til NCF.

REGLEMENT

Morgendagens Helter-Rittet følger Norges Sykkelforbunds lov, kapprittreglement for landevei, vil gjelde på
rittdato. (www.sykling.no)
Lagene består av seks gutter og fire jenter. Hvert lag kan ha med to ledere.
Ved fullført ritt får rytteren poeng til plass siffer på resultatlisten Når en rytter blir tatt ut av rittet av en
kommissær blir rytteren plassert i omvendt rekkefølge på resultatlisten. Den rytteren som blir tatt ut tatt ut
først blir sist plassert på resultatlisten.
Plass siffer på de tre beste gutter og to beste jenter.

PRAKTISK INFO

Lagene vil ankomme enten fredag eller lørdag koordinert av Statoil og NCF.
Avreise fra Bodø vil være enten søndag eller mandag etter kapasitet på fly.
For detaljer rundt innkvartering og reiser og påmelding kontakt sophie.thorell@sykling.no
Alle måltider inklusive frokost, lunsj og middag er inkludert og blir servert på hotellet i Bodø.
All annen bespisning vil skje på egen kost.
Sykkel må pakkes i eske/pose. Opphold, reise og bespisning vil bli dekket for alle inviterte lag for seks gutter
fire jenter og to lagledere.

KONTAKTINFO
Rittleder
Sjefskommissær
NCF
NCF
Statoil ASA

Trond Kongsli
Jan Paulsen
Sophie Thorell
Bjørn Sætre
Lena Hansen

91707348
909 31 960
942 97 033
911 28 254
91 51 41 71

trond.kongsli@live.com
jan.paulsen@trollfjord.no
sophie.thorell@sykling.no
bjorn.satre@sykling.no
lenhan@stsatoil.no

Velkommen til verdens vakreste sykkelritt i Nord Norge

