Kjære Nordsjøritt deltaker 2014!
Nå er det under en uke til "vårens vakreste eventyr", og vi håper dere ser fram til dette like
mye som oss.
Her er litt praktisk informasjon fram mot lørdag 14. juni:

1. Hentelapp til startnummer
Hentelappen skriver du ut via Startlisten som du finner på www.nordsjorittet.no, og tas med
til henting av startnummer. De som har bestilt transportpakke har dette påskrevet hentelappen
(her vil du også finne tidspunkt og sted for transporten).

2. Startnummer utdeling
Startnummer hentes på Vågen vgs, torsdag eller fredag mellom kl 12.00 og 19.00.
Se kart: http://www.nordsjorittet.no/gfx/Kartparkering2014.png for parkeringsmuligheter på
"Ruten" eller mellom Vågen vgs. og Jysk. På fredag vil det være innlevering av sykler ved
Vågen, og parkeringsplassen vil ha redusert kapasitet. Husk p-avgift og parker på oppmalt
plass. NB! Ikke parker på Jysk sine oppmalte plasser eller Dekk 1 sine plasser. I
samme tidsrom vil det også være åpen sportsmesse, hvor Spinn er representert. Her kan du
også kjøpe den ny-lanserte Nordsjørittboka og årets Nordsjøritt t-skjorte.
Det blir henting av startnummer i Egersund på fredagen for de som har krysset av for det i
påmeldingen. Dette kan hentes i Byteltet i Egersund, mellom kl. 15.00 - 21.00.

3. Sykkelinnlevering
De som har bestilt transportpakke eller bare transport av sykkel, skal levere inn sykkelen på
fredag mellom kl 12.00 og 19.00 på anvist plass - se overstående avsnitt og vedlagt kart for
parkering og innlevering. Sykkelen hentes i Egersund (Lagård grusbane) før start, på
lørdagen. Følg vaktenes anvisning. De som har bestilt transport fra Oslo, Kristiansand,
Bergen, Stord og Aksdal får egen mail med info om dette.

4. Parkering i Egersund på rittdagen
Vakter vil henvise til egne parkeringsplasser for deltakere til Nordsjørittet. Vi har avtaler ved
Dalane Energi, Dalane videregående skole, Lågard grusbane, Raketten barnehage, Slettebø
Idrettsanlegg og Egersund trafikkstasjon.

5. Bagasjeinnlevering
Det er mulig å levere inn bagasje i startområdet i Egersund, og hente det i målområdet i
Sandnes. Alle får ett ark sammen med startnummeret, med mange merkelapper på, som kan
festes på bagasje og sykkel. Se eksempel
her: http://nordsjorittet.no/gfx/2012bagasjelapp.jpg. Merk bagasjen godt, og vi minner om at
dette er på eget ansvar.

6. Vi premierer beste heiagjeng!
Vi premierer den mest kreative heiagjengen. Bilde av heiagjeng sendes
til live@nordsjorittet.no eller 951 98 108, innen søndag 15. juni. Husk å merke mail eller sms
med "Heiagjengkonkurranse 2014".

7. Nordsjørittavis i samarbeid med Stavanger Aftenblad
Ikke gå glipp av årets Nordsjørittavis med mye god og viktig informasjon, samt kart over
start- og målområdet. Du mottar den ved startnummerutdeling og den vil følge Aftenbladet
12. juni.

8. Transport fra Sandnes til Egersund etter endt ritt
Stadig flere av deltakerne i Nordsjørittet har behov for transport av seg selv og sykkel tilbake
til Egersund, etter endt ritt. Vi vil derfor sette opp tre avganger fra målområdet (P-plass
mellom Jysk og Vågen vgs) som går tilbake til Egersund. Både person- og sykkeltransport.
Avgang 13.00, 15.30 og 18.00, ingen plassreservasjon. Pris kr. 200,- (bet. ved fremmøte).

9. Folkefest
Sett av dagen i Vågen, det blir underholdning fra scenen og Pål Rake og Tor Kvammen
runder av med konsert ca. kl. 18.15.

10. Premier
Alle mottar medalje når de kommer i mål. Og de som dette året har fullført 5, 10 eller 15 år,
kan hente premien fra Figgjo på Servicekontoret inne på Vågen vgs. etter endt ritt.

11. Foto

Det blir også i år tatt bilder av deltakere i løype og ved målpassering av Stavanger Aftenblad
– finn deg selv via link som legges ut på www.nordsjorittet.no. Følg rittet på nrk.no fra ca.
11.00 – 19.00.

12. Sykkelparkering
NB – eget ansvar. Følg skilting når du kommer i mål.

13. Kart
Startområdet:
http://www.nordsjorittet.no/images/kart_egersund_2014medium.jpg

Målområdet:
http://www.nordsjorittet.no/images/karttegning_sandnes2014medium.jpg

Løypen: http://ridewithgps.com/trips/798811#

14. Hold Nordsjørittet
rent!
Vi minner om at søppel ikke må kastes i naturen – bruk egne søppelsoner i forbindelse med
mat- og drikkestasjoner, evt. ta det med til målområdet.

15. Spesielt utsatte steder i løypa
De siste årene har vi hatt to steder med flere ulykker. Dette gjelder ned mot Hølland Gård
(mellom 16 – 18 km) og ned til Frøylandsvannet (etter 73 km).
Kombinasjonen høy fart og løs grus har gjort at noen har vært uheldige. Vi ber om at alle tar
spesielt hensyn disse stedene og følger skilt og vakters anvisninger.

Følg også med på www.nordsjorittet.no og Nordsjørittet på
Facebook www.facebook.com/nordsjorittet
Vi ønsker dere god tur og lykke til på lørdag!
Sykkelhilsen fra oss i Nordsjørittet

