
Molde cykleklubb inviterer til

Molde challenge/
nM-Mtb Maraton
lørdag 11.  juli

Sykkelritt for alle Med Start og Mål i Molde SentruM

Molde CK 
05.06.07

Løyper
Molde Challenge: 44 km, 1100 
høydemeter.
K-junior Norgescup og M-junior 
Norgescup: 45 km, 1100 høydemeter

NM MTB Maraton
K-elite: 76 km, 1600 høydemeter.
M-elite: 87 km, 2000 høydemeter.
Egen løype for M/K 15-16 år: 
32 km, 800 høydemeter.
Trim/familieløype:
31 km, 400 høydemeter.
Labb og Line barneritt i sentrum.
Molde Challenge er i år som i fjor 
seedingritt til Birkebeinerrittet.

Henting av startnummer/
sekretariat
Molde rådhus kl 18-20, fredag og
kl 9-11, lørdag.

 

Lagledermøte for NM
Fredag kl 19.00, Molde rådhus.

Garderobe
Idrettens Hus, ca 300 meter fra 
start/mål. Åpent fra kl 10.00 på 
rittdagen. Der vil det også være 
muligheter for vask av sykkel. 

Parkering
Parkeringshus i Molde sentrum 
eller ved garderobe.

Overnatting
Thon Hotel Moldefjord moldefjord.
booking@thonhotels.no eller 
tlf 71 20 35 00. Husk å be om pris til 
Molde Challenge  /NM.
Eller http://www.visitmolde.com/

Starttider 
10.00 – 11.00 Trim / Familieklasser
11.45 NM MTB Maraton
12.00 Molde Challenge
12.30 -13.30 Labb & Line Barneritt

Påmelding
www. billettservice.no. 
Velg sport under menyen til venstre.
Velg så sykkelsport under menyen 
til venstre. Velg deretter distanse og 
om det er med eller uten engangs-
lisens. Hvis du ønsker seeding må 
du legge inn din Birk-ID.  For de som 
har egen EMIT-brikke må de legge 
inn nummeret på denne. 

Web
www.moldechallenge.no eller  
www.moldeck.no

Speakere 
Thomas Kirkerud og Kristin E. Solli.

Rittleder & Løypesmed 
Ole Kristian Silseth tlf 911 44000, 
okriss@online.no

Løypebeskrivelse:
Familie/trim passer for alle som 
har terrengsykkel. Flott tur opp til 
Skaret der det er matstasjon før lett 
tur ned igjen til mål.

Ungdomsløypa har samme start og 
avslutning som Molde Challenge. 
Drikke og servicestasjon ved Øver-
landsvannet med ca 12 km til mål.

Molde Challenge er det samme 
som i fjor. Med 1100 meter klatring 
fordelt på 43 kilometer på variert 
underlag er det en skikkelig utfor-
dring. Mat- og drikkestasjon etter 
18 kilometer på Skaret og drikke / 
servicestasjon ved Øverlandsvannet 
med ca 12 kilometer til mål.

NM MTB Maraton er 76 og 87 kilo-
meter for dame- og herreklassen. 
Disse gjør en ”omvei” fra Skaret 
etter ca 18 km og kommer inn på 
Molde Challenge –traseen igjen med 
ca 25 kilometer til mål. Løypene er 
krevende og vil garantert skille. Her 
blir det ikke samlet felt til mål.

Detaljer for de forskjellige løpene 
samt mulighet for nedlasting til GPS 
finner du på www.moldeck.no og  
www.moldechallenge.no.

velkoMMen til SykkelfeSt i Molde!


