
 

Råde Bmx er stolte over å invitere til årets første løp, i dette merkelige år 2020. Og litt merkelig vil 

løpet også bli, med alle smittevernsregler som må hensyntas. Men vi har troen på at det blir en artig 

dag for alle og at rytterne vil bli fornøyde med endelig å få konkurrere igjen. Vi håper alle vil bidra til 

at smittevernsregler vil overholdes, slik at vi får gjennomført løpet og evt få satt en mal for løp utover 

høsten.  

Løpsgjennomføring 

Det første som ikke er som før, er at vi deler løpet opp i 2 bolker. Dette for å få med så mange ryttere 

som mulig, med tanke på regjeringens tak på 200 personer på ett arrangement. Bolk 1 vil være fra 0 

til og med 10 år, og bolk 2 fra 11 år og oppover. Bolk 1 vil gjennomføre registrering, trening, løp (3 

runder) og premieutdeling, altså et helt eget løp, før vi tømmer arenaen og gjør klart til bolk 2. 

Registrering 

Det andre er at alle som kommer på arrangementet må være registrert med navn og telefonnummer, 

dette for evt smittesporing i etterkant. Det betyr at alle må melde seg på løpet til arrangør og at 

antall publikummere begrenses, slik at vi får plass til så mange ryttere som mulig. Vi vil komme med 

mer info om hvordan dette gjøres. Utøvere melder seg på via EQ timing som vanlig. 

Rytterteltområde 

Vi vil dele plassen opp i soner. Hver klubb får sin sone til å ha rytterteltene sine i, ut fra denne sonen 

vil det gå 3 «veier», en til pumptrack, en til kiosk/toaletter og tribune og en til depot. Det vil også gå 

en «vei» inn fra målområdet. Vi ber om at lagledere og foreldre oppfordrer rytterne til å bruke disse 

«veiene», slik at vi unngår samlingspunkter rundt omkring på plassen. Det er kun ryttere og lagledere 

som får oppholde seg i klubbsonene, foreldre må oppholde seg på tribunen. 

Andre ting 

Vi vil merke tribunen, lage køsystem til kiosk og ha ekstra renhold på toalettene. Sanitet har sine 

egne smittevernsregler å følge, som de er drillet i. De vil ha på munnbind og hansker i kontakt med 

ryttere og de desinfiserer alt utstyr og kontaktflater mellom hver rytter.  

I tillegg til alt dette blir det noen endringer i depoet og ved premieutdeling, men det tar vi med 

lagledere og ryttere      . 

Da håper vi at alle føler seg trygge på at alle smittevernsregler blir tatt hånd om og at det er trygt å 

dra på løp. At vi, på tross av alle disse reglene, kommer til å få en etterlengtet, fantastisk flott 

løpsdag, hvor sykkelglede og sosialt samvær står i fokus og hvor vi endelig kan tilbringe en dag i det 

flotte bmx-miljøet vi har på tvers av klubbene      . 

Til slutt må vi minne om at hele løpet er basert på at regjeringen øker antall deltakere på et 

arrangement til 200 personer den 15 juni. Om dette ikke skjer, vil løpet bli avlyst. Vi oppfordrer 
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allikevel alle til å melde seg på så fort som mulig, pga planlegging, og heller melde av om det blir 

aktuelt. 

Løpsoppsettet blir da som følger: 

 

 

Bolk 1 
 
Registrering 0 - 10 år   kl. 10.00 - 10.30 
Trening         0 -  7  år   kl. 10.00 - 10.25 
Trening         8 - 10 år   kl. 10.25 – 10.55 
 
Løpstart  kl. 11.00 
 
Premieutdeling kl. 11.45 
 
Bolk 2 
 
Registrering: fra 11 år               kl.13.00 - 13.30 
Trening          11 - 14 år             kl. 13.15 - 13.35 
Trening          15 + challenge     kl. 13.35 - 13.55 
Trening          15+  SX                 kl. 14.00 – 14.15 
 
Løpstart  kl. 14.30 
 
Lagledermøte: kl. 13.30 

 

Løpsleder: Nina Larsen  tlf.nr. 99425799 

 

Jury - Hovedkommissær: Kjell I Larsen 

Jury - Hovedkommissær assistent: Kristin Grøva 
Jury: Knut Grøva 

Jury: Trond Olsen 

 

Sanitet: Medix Førstehjelp AS 

 

Påmelding via https://www.eqtiming.no/ 

Påmeldingfrist torsdag 18 juni, kl.23.55 

Påmeldingsavgift kr 150 for alle klasser, ingen etteranmeldingsavgift. 

 

Husk at alle må ha gyldig lisens og at alle utøvere fra 11 år må ha egen tidtakningsbrikke. 

 

https://www.eqtiming.no/

