
 

  

2019 

Furusjøen Rundt AS 

Parkvegen 7-9, Postboks 61. 2642 Kvam 

www.furusjoenrundt.no 

post@furusjoenrundt.no 

Invitasjon til 

6. juli 

7. september 



 

Invitasjon 2019  side 2 

VELKOMMEN TIL FURUSJØEN RUNDT 

Lørdag 6. juli arrangerer Furusjøen Rundt og Kvam idrettslag Furusjøen Rundt-rittet for 
11. gang.  

Eventyret startet da hele Norgeseliten ble invitert til et lukket arrangement for å teste ut 
det vi mente var et av Norges flotteste sykkelterreng. Det at vi i år arrangerer NorgesCup 
(NC) for sjette gang, og har hatt NM, to år med UCI-status og i år er vertskap for EM i 
Terrengsykling Maraton, viser at vi hadde rett. 

Rondane og Kvamsfjellet har et enormt 
spenn med muligheter for sykling. Fra 
den krevende Pathfinder som krever 
mye av utøveren, til seedingsritt til 
Birkebeinerrittet og Grenserittet, til mer 
snille trim og familieritt.  

Vi gleder oss, håper du gjør det også. 
Velkommen! 

Med vennlig hilsen 
Oss i Furusjøen Rundt og  
Kvam idrettslag.  

 

 

 

 

 

 

 

Ola Kjøren (bak) og Carl Fredrik Hagen på tur ned den 
tøffe utforkjøringen mot Kvam sentrum.  

Foto: Iver Røssum 

http://www.vasaloppet.se/#?race_type=66&race=75
http://www.birkebeiner.no/
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Eventyret i Rondane 

Området ligger ved inngangen 
til Rondane nasjonalpark og er 
et av Norges vakreste 
fjellområder. Et fantastisk 
turterreng med hundrevis av 
kilometer med turløyper hele 
året.  

Utsikten til Rondane danner en 
poetisk ramme rundt Furusjøen 
Rundt-trippelen, også kjent 
som Eventyret i Rondane. 

 

Påmeldingsinformasjon 

• All påmelding skjer gjennom rittets nettsider; www.furusjoenrundt.no  

Siste frist for ordinær påmelding:  
• NC Terreng Maraton mandag 2. juli 2018 innen kl. 23.59  

mulig med etteranmelding via nettsiden fram til og med onsdag 4. juli kl. 23.59 
• Øvrige klasser onsdag 4. juli 2017 innen kl. 23.59, gjelder også Snipp-Snapp-Snute 
• Hvis ledige plasser så kan man etteranmelde seg i sekretariatets åpningstider 

 

Starttider 

Kl. 10:00: 
70 km - Furusjøen Rundt-seedingsritt *) 

Kl. 11:00: 
73 km - 2019 Euroepan Championships 
MTB Marathon, Masters Menn (alle aldre) 

Kl. 11:05: 
57 km - 2019 Euroepan Championships 
MTB Marathon, Masters Kvinner (alle 
aldre) 

Kl. 11:15: 
73 km - Pathfinder - åpen klasse – M | K 
57 km - Terreng Menn, Junior, aktivritt 

 

*) Puljestart inntil 100 ryttere i hver pulje, 
hvert 5.minutt 

 

Kl. 12:00: 
90 km - 2019 Euroepan Championships 
MTB Marathon, Elite Menn 

Kl. 12:15: 
70 km - 2019 Euroepan Championships 
MTB Marathon, Elite Kvinner  
 

Kl. 12:20: 
32 km - Terreng Kvinner, Junior, aktivritt 
32 km – Ungdom M | K 15-16 år; aktivritt 
32 km - Furusjøen Rundt-turritt 

Kl. 12:45: 
12 km - Furusjøen Rundt Ungdom 11-14 år 
12 km – Furusjøen Rundt Opplevelse 

Med forbehold om mindre justeringer av 
starttidspunkt for klasser med lav deltakelse 
 

Foto: Erlend Weikle 

http://www.furusjoenrundt.no/
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Priser og lisens: 

 
Vi gjør oppmerksom på at absolutt siste påmeldingsfrist for Elite og Masters er:  
Onsdag 26. juni 2019. 
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Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt.  
Barn under 13 år er dekket via barneidretten.  
Personer som fyller 80 år i konkurranseåret kan ikke løse lisens 
 
Informasjon om lisenser:  

• Norges Cykleforbund - om lisens  http://sykling.no/article/info-om-lisens 
 
Engangslisens  

• Kjøpes hos arrangøren av sykkelritt og gjelder kun for det rittet.  
• Fra kr. 50 – 200,- 

 

Premiering 

2019 Euroepan 
Championships MTB 
Marathon, Elite 

2019 Euroepan 
Championships MTB 
Marathon, Masters 

Aktiv Junior 
K32 km | M57 km 

70 km Furusjøen 
Rundt-rittet 

1. € 625,00 
Gullmedalje 
Mesterskapstrøye  

2. € 375,00 
Sølvmedalje 

3. € 250,00 
Bronsemedalje 

I Master kåres det 
Europamester for hver 
aldersklasse; 
 
1. Gullmedalje 

Mesterskapstrøye 
2. Sølvmedalje 
3. Bronsemedalje 

1. Kr. 1.000,- 
2. Kr. 750,- 
3. Kr. 500,- 

1. Gavepremie 
2. Gavepremie 
3. Gavepremie 
Furusjøen Rundt-
vase, klassevinnere 

 
• Gavepremie fra G-Sport. 
• Premieseremoni på stadion, gaveseremoni for EM i Kvamshallen på kvelden 
• For øvrige Furusjøen Rundt-ritt, se; http://www.furusjoenrundt.no/Rittet-Cycle 

 

Startnummer/sekretariat 

• Sekretariatet vil ha tilhold på start-/målområdet, Breiensdokka 9, 2642 Kvam: 
o Torsdag 4. juli: Kl. 15.00 – 18.00 (Kun deltakere i EM) 
o Fredag 5. juli:  Kl. 10.00-20.00  
o Lørdag 6. juli:  Kl. 08.00 → 

• Uthenting av startnummer og etteranmelding inntil en time før start  
(gjelder ikke EM Elite og/eller Masters). 

• Startnummer skal festes godt synlig foran på sykkelen.  
• Ved brutt løp eller ikke start, tas tidtakerbrikken av og leveres i Sekretariatet uten 

å passere målstreken. 
 

Kiosk/bevertning 

• Salg av mat og drikke på stadion. 
• Eget serveringstelt med suppe til deltakerne ved målgang. 

 
 

http://sykling.no/article/info-om-lisens
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Garderobe og dusj 

• Garderobe-/dusjtelt på stadion 
• Garderobe m/dusj i klubbhuset i Kvam Idrettspark, gratis (12 km fra stadion) 
• Garderobe m/dusj på Hotel Rondablikk: 

Pga begrenset kapasitet er det førstemann til mølla-prinsippet. Kr. 50,- pr person, 
betales i resepsjonen. Evt. håndduk leies i tillegg.  
Vennligst ta av på beina før man går inn, hvis veldig møkkete. Hvis respekt for andre 
gjester, og man bytter ikke tøy i gangene. 
 

Sikkerhet 

• Røde Kors er stasjonert på stadion og i utsatte steder i løypa.  
• Arrangøren har løypevakter med samband i alle vesentlige  

kryss og på utsatte steder. 
 

Matstasjoner og servicesoner 

Det er ni mat-/drikkestasjoner undervegs, 
avhengig av hvilket ritt du deltar på, se 
løypekart. Vi har også en enkel sykkelservice 
ved hver mat-/drikkestasjon, om uhellet 
skulle være ute.  
  
Se kart over løyper, matstasjoner, 
veibeskrivelser m.m på Google My Maps  
 
 

Rittregler 

• Vi ønsker at alle skal ha en positiv 
opplevelse med Furusjøen Rundt-rittet, 
og ber om at alle setter seg inn i 
regelverket.  

• Vi følger NCF`s regelverk og UCI`s MTB reglement 
• Se; http://www.furusjoenrundt.no/Rittet-Cycle - Reglement 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Fredrik Weikle Fo
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_JZXSF8e_VsfCeZ8B4Ew41l_L9s&hl=no&usp=sharing
http://sykling.no/article/lover-og-regler
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/17/29/73/4MTB-E-1.01.2017_English.pdf
http://www.furusjoenrundt.no/Rittet-Cycle
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_JZXSF8e_VsfCeZ8B4Ew41l_L9s&hl=no&usp=sharing
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Rent arrangement/Anti-doping 

• Furusjøen Rundt er et rent arrangement.  
• Anti-doping Norge vil foreta uanmeldte kontroller på alle NCF-registrerte ritt.  
• Arrangøren vil gi støtte til Anti-doping Norge etter behov.  
• Alle ryttere og ledere skal forholde seg til instrukser gitt fra representanter fra 

Anti-doping Norge. 
 

Arena 

Rudland Fjellsenter er området for stadion. Adressen er Breiensdokka 9, 2642 Kvam.  

• Stort serveringstelt med kiosk og 
utøverservering 

• Sekretariat i serveringsteltet 
• Stor toalettvogn på stadion 

• Gratis parkering 
• Sykkelvask 
• Garderobetelt m/enkel dusj 

 
Overnattingsmuligheter 

• Se; www.furusjoenrundt.no/Overnatting-Accomodation 
for aktuelle overnattingssteder 

• Furusjøen Rundt sitt sykkelhotell; www.rondablikk.no –   
• For bobiler, caravan, telt: ta kontakt med Kirketeigen Camping, Bjørgebu Caravan 

eller ok@rudland.no  
 

Løyper 

• Løyper: Google My Maps  
• Profil, se: www.furusjoenrundt.no/Rittet-Cycle 

http://www.rondablikk.no/
http://www.kirketeigen.no/
https://www.facebook.com/Bj%C3%B8rgebu-Hytter-og-Caravan-375207846185516/?fref=ts
mailto:ok@rudland.no?subject=Furusjøen%20Rundt-rittet%20-%20Overnatting/bobil/telt/camping
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_JZXSF8e_VsfCeZ8B4Ew41l_L9s&hl=no&usp=sharing
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Utsalg Sport 1 på stadion        Hektisk aktivitet i sekretariatet 

Vegbeskrivelse 

Stadion er lokalisert på Rudland Fjellsenter ved Rondablikk, ca. 13 km fra E6.  
Adresse: Breiensdokka 9. 
Fra E6 er det skiltet til Kvam og Kvamsfjellet.  

• På E6 - følg skilting Kvam -Kvamsfjellet 
• Ved rundkjøring etter avkjøring til Kvam kjører man forbi Kvam Mek. Verksted og 

innover Industrivegen 
• Etter ca 800 meter, hold til venstre og opp til sentrum av Kvam og fylkesvei 417 

(gamle E6) 
• Her svinger man til venstre, deretter første til høyre, inn på FV 419/Kvernvegen. 

Skiltet Kvamsfjellet. 
• Følg fylkesveien oppover Veikledalen og inn på Kvamsfjellet 
• Stadion er på høyre side, rett nedenfor Hotel Rondablikk  

 

  
 
Fra sør: Etter man har passert Vinstra kjører man inn i Teigkamptunnelen, deretter kjører 
man over Kvam Bru og inn i avkjøringsrampen mot Kvam/Kvamsfjellet.  
 
Fra nord: Etter å ha passert Sjoa er det avkjøringsrampe nr. 94 til Kvam/Kvamsfjellet rett 
før Kvam Bru.
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Avstander: 
Oslo  280 km 
Trondheim 280 km 
Ålesund 280 km 
Drammen  280 km  
Reisetid = 3,5 timer 
 
      
 

 

 

Kontaktinformasjon: 

▪ Rittleder:  Ole Kristian Rudland  909 49 698 ok@rudland.no  
▪ Daglig leder:  Ole-Petter Brendstuen 907 78 999 post@kvamil.no 
▪ Arrangementsleder: Anette Lunde    909 49 647 anette@furusjoenrundt.no 

 
 
 

 
Foto: Ola Dahl 

 

mailto:ok@rudland.no
mailto:post@kvamil.no
mailto:anette@furusjoenrundt.no
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Furusjøen Rundt-løpet! 

Lørdag 7. september for 16. gang er 
Furusjøen Rundt-løpet på plakaten. 
Spektakulær natur og omgivelser.  

Terrengløp over 18 km, som er en del av 
Furusjøen Rundt-trippelen. 
Terrengmarsj på 8 km, ungdom- og 
barneløp, samt Snipp-Snapp-Snute for de 
yngste.  

Furusjøen Rundt-løpet er et Kvalitets-løp.   

 

For mer informasjon:  

Furusjøen Rundt-løpet/marsjen  
 

Med forbehold om trykkfeil, endring kan forekomme. 

 

Foto: Stig Haugen 

http://www.kondis.no/
http://www.furusjoenrundt.no/L%C3%B8pet-Run
http://www.furusjoenrundt.no/L%C3%B8pet-Run
http://www.furusjoenrundt.no/L%C3%B8pet.aspx

