
 Oslo 30.06.2010 

 

�ORDISK MESTERSKAP VETERA�ER, OTTESTAD/HAMAR 2010 
 

Denne info er til alle som ønsker å delta i Nordisk Mesterskap Veteraner 14-15. august i Hamar. 

De som er tatt ut på Norges landslag etter sine resultater i NM-Vet eller VetCup får denne infoen fra 

NCF i e-post.  

Gi tilbakemelding snarest om du vil delta eller ikke, hvilke ritt du vil kjøre eller om det er noe som 

ikke stemmer. Gi beskjed om hvilken størrelse du bruker i tempodrakt/sykkeltrøye i tilfelle du tas ut 

til landslagsplass i din klasse, samt ditt lisensnummer. De som har kjøpt landslagsdrakt tidligere tar 

med denne til mesterskapet. Nye uttatte til landslag vil få anledning til å kjøpe drakten, faktura blir 

sendt fra NCF etter Nordisk. 

Alle norske deltakere må selv melde seg på til arrangøren Ottestad IL Sykkel på 

www.sportsadmin.no innen 01.08.2010, og innbetale startkontingent (kr 300 pr. ritt inkl. bankett 

lørdag) til arrangørkonto 1822.17.38760.  

Merk innbetalingen med navn, klasse og distanser. 

Startkontingent for landslaget dekkes av �CF Grenutvalg landevei/Veteraner. 
Landslagsuttatte som allerede har betalt til arrangøren vil få beløpet refundert. 

OBS! Husk å ta med din EMIT-brikke til start!  

Har du ikke brikke så ta kontakt med din klubb for bestilling av brikke fra �CF. 

Er du i tvil om noe så ring Nils Enger på mobil 41273678. 

På NCF’s hjemmeside www.sykling.no er det lagt ut link til arrangørens hjemmeside 

http://www.ottestadsk.no/. Der finnes info om starttider samt løypekart og beskrivelse av løypene. 

Startlister vil komme på arrangøren hjemmesiden siste uken før NMV. 

Rittkontoret holder til i Stangehallen 13 km fra Hamar der alle møter, lisenskontroll, utlevering av 

startnr. og landslagsdrakter vil foregå. Lisenskontrollen vil være forenklet, idet du må oppgi 

lisensnummeret ved påmeldingen. Har du ikke lisensen med må du vise annen gyldig legitimasjon 

med bilde (lisens, pass, førerkort, e.l.).  

Du må selv sørge for bosted i Hamar eller omegn. For info om hoteller og øvrige bosteder, se 

arrangørens hjemmeside og invitasjonen. 

NCF vil ha en servicebil med til NMV. Bilen kjører fra Oslo tidlig fredag morgen og har med 

landslagsdrakter og noen hjulsett. De som har mulighet bør ta med egne hjul til sin klasses 

servicebil.  

Det vil være nøytral service i fellesstarten. Personer/klubber som er interessert i å kjøre service bes 

melde fra til arrangøren under infomøtet. 

 

Husk: 

Utlevering av landslagsdrakter 13. august i forb. med registreringen fredag ettermiddag. 

Infomøte for tempo fredag em., tid ikke fastsatt, for fellesstart lørdag ca. kl. 17. 
 

 

Vi sees i Hamar 

 

Med vennlig hilsen 

Nils Enger 

Grenutvalg landevei Veteran  

Tlf. 22519060 / +47 412 73678  


