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Velkommen til Tour te Fjells 
 
CK Valdres inviterer syklister, ledere, funksjonærer og publikum til Norges Cup med base på 
Storefjell Resort Hotel 6.-10. juli 2022. 

 
4 etapper/5 dager - sesongens eneste etapperitt i NC. Dette er femte gangen vi kan 
presentere et etapperitt i Norges Cup. Løypene er utfordrende, der lange klatringer og artige 
gruspartier er stikkordet. Og for ikke å glemme - fantastisk utsikt og natur! 

 
Som de siste år blir det en fartsfylt siste etappe. Den går i en 8km rundløype i Fagernes 
by, med flere innlagte spurter. 

 
Det kjøres også for Sprint og Klatretrøye for alle klasser som tidligere år, med egen 
premiering. 

 
Påmelding  
Påmelding åpnes 1.april 2022 hos EQ-Timing.   
 

 
 
 



 

 

 
 

Overnatting 
 

 
 
Tour te Fjells har også i år Storefjell Resort Hotel som ritthotell. 
Adressen er: Golsfjellet, 3550 
Gol. 
Telefon: 32 07 80 00 
Oppgi koden TtF22 når du 
booker rom på Storefjell Resort 
Hotel 
 
Storefjell Resort Hotel tilbyr alle 
lag som bor på hotellet, 
innendørs 
sykkelparkering/vask/mek. 
 
Det er noen starter og 
målganger ved Oset 
Høyfjellshotell (9 km fra 
Storefjell) . 
 
Det er generelt også andre gode 
overnattingsmuligheter i 
nærområdet. Sjekk Visit Valdres 
for overnatting. 
 

 
 

https://www.storefjell.no/
https://www.storefjell.no/
https://www.oset.no/
https://www.oset.no/
https://www.valdres.no/planlegg-ditt-opphold/overnatting


 

 

Rittprogram 2022 
 
 

 
 
  



 

 

 
Premiering 

 

 
 
Premiering blir som følger: 

 
Premiering på hver av de 4 etappene: 
Plassering K junior K senior M junior M senior 
1. 500 800 500 800 
2. 350 600 350 600 
3. 200 400 200 400 
 
Seiersseremoni for de tre beste hver dag skjer umiddelbart etter målgang. De som skal på 
pallen, plikter å møte på seiersseremonien. På Norges Cup-rittet skal også leder av Norges 
Cupen og leder av U23-konkurransen møte til trøyeutdeling umiddelbart etter målgang. 

Det deles ut ledertrøye/poengtrøye/klatretrøye i alle klasser ved seremonien etter målgang.  
 
 

Premiering Norges Cup Uno-X Tour te Fjells 2022 (sammenlagt): 
Plassering K junior K senior M junior M senior 
1. 2000 3000 2000 3000 
2. 1000 2000 1000 2000 
3. 500 1000 500 1000 
4. 300 700 300 700 
5.  500  500 
6.  300  300 

 



 

 

 
Arrangør 
Rittets arrangør er CK Valdres. Klubben er tilsluttet Norges Cykleforbund (NCF) og NIF 

 

 

Tillatelser 
Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos: 

• Statens Vegvesen 
• Politiet 
• Grunneiere / Private vegeiere 
• Alle berørte kommuner 
• Fylkeskommuner 

 

 
Regler 
Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt. 
Info om dette vil bli gitt på obligatorisk lagledermøte, avholdt kvelden før ritt start, her kan                
lagleder møte elektronisk, på Teams (påmelding til dette kommer på hjemmesiden) 

 
Sjefskommissær har det øverste ansvaret for gjennomføringen av konkurransen. 

 
Da rittet kjøres som et sammenlagtritt, er det satt en løpende tidslimit på 10 minutter, for å 
få fullføre etappen. Kommer man utenfor dette, blir man tatt ut av etappen og får et 
tidstillegg på 30 minutt på vinnertid. Dette gjennomgås på lagledermøte. 

Prosedyre Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig. 

ved ulykker Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og 
pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør. 
Vakter rapporterer tiltak til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig varsler 
pårørende og andre instanser. 
Utøvere som er utsatt for uhell, men som klarer seg på egenhånd, skal varsle 
om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av hensyn til 
lisensordningen og eventuell bruk av forsikring. 

Forsikringer Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har 
ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret 
gjennom helårslisensen som du bruker under rittet. 

Varsling Rittet er varslet omgivelsene 
ved: 

• Pressedekning 
• Sosiale medier 
• Oppslag 
• Skilting 



 

 

 
 

 
 

Sikkerhetsansvarlig Anniken Dygd Kvisgaard – 91389189 
 

Vakthold/Sikkerhet 
Rittet kjøres etter NCF/SVV mal, for aktiv ritt på vei. Det vil si, rittet skal ha dynamisk 
stengte veier, både for motgående og medgående biltrafikk.  
2 ambulanser , 1 MC medic og Racedoctor, følger kortesjen.  
Alle vakters oppgave er å holde uvedkommende/biler unna løype, varsle ulykker og 
tilkalle hjelp. 
Det er rytterens egen plikt å vite hvor løypa går og hvor mange runder som skal kjøres. 
Løypene blir skiltet i henhold til normal skiltnorm. 
 
Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på 
skal være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet. Vi ønsker at du som deltager skal vite 
hva du kan forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt. 
 

 
Samband 
Det blir kjørt Radiotour etter normale prosedyrer, på VHF radioer. Dommerbiler, MC og 
rittledelse bruker nødnett samband. 

  

Sanitet Ambulanse er til stede i målområde og i rittene, med 2 fullverdige 
ambulansebiler bemannet med Paramedic/Ambulansearbeidere. 
For øvrig er lokalt legesenter på Gol/Fagernes bemannet med lege fra kl. 
09:00-23:00 hver dag. Ring 116117 ved legebehov utover ritt-tid. 



 

 

VÅRE SPONSORER 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

https://unox.no/stasjoner
https://www.storefjell.no/
https://www.oset.no/
https://www.storefjellstolen.no/
http://fosheimsag.no/
https://www.autohusetvaldres.no/
https://www.sparebank1.no/nb/hallingdal/privat.html


 

 

 
 
 
 

VELKOMMEN TIL SYKKELFEST 
I VALDRES OG HALLINGDAL 

6.-10. JULI 2022 

 

 
www.tourtefjells.no 

 

https://www.facebook.com/tourtefjells 
 

https://www.instagram.com/tourtefjells/ 
 
 

#tourtefjells 

http://www.tourtefjells.no/
https://www.facebook.com/tourtefjells
https://www.instagram.com/tourtefjells/
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