Kjære sykkelvenner!

The Salmon Race
Har du lyst å teste formen i en offisiell VM-løype? Kunne sammenligne din tid i VMløypen med verdens beste syklister? Torsdag 21. september har du muligheten!
Denne dagen ønsker vi å gi medlemmer i sykkelklubber i hele Norge et eget
arrangement til å teste formen i VM-løypen. Rittet har begrenset antall plasser og tilbys
kun til medlemmer som har helårslisens. Rittet gir deg muligheten til å kjenne VMfeberen på kroppen og komme i VM-stemning før den store finalehelgen.
Etter målgang er det mulighet for å bli fotografert på det offisielle VM-podiet.

The Salmon Race er med tidtaking, og har egen mellomtid opp et av VM-løypens
høydepunkt – Salmon Hill. Dette betyr at du kan sammenligne din egen tid med
verdens beste syklister som sykler den påfølgende helgen. Har du lyst å vite hvordan
det føles å kjøre over Bryggen, krysse mållinjen på Festplassen og høre jubelbruset, og
ikke minst sykle opp Salmon Hill – da må du få med deg denne helt spesielle
muligheten torsdag 21. september.
Start og Mål
Løypen starter ved Grieghallen og går i mål ved
Festplassen, samme sted hvor de respektive
verdensmesterne blir kåret. VM-runden er 19
km lang og vil være helt lukket for trafikk under
arrangementet. Raskeste mann og kvinne opp
Salmon Hill vil bli kåret til henholdsvis "the King
and Queen of Salmon Hill". Etter målgang er
det mulighet for å bli fotografert på det
offisielle VM-podiet.
Puljer og påmelding
Ved påmelding kan man velge tre forskjellige alternativer ut i fra forventet snittfart.

The Salmon Race
ü Tilbys kun til medlemmer i sykkelklubb med helårslisens
ü Passer for de som ønsker å teste formen og VM-løypen
ü 19 km rundløype, start ved Grieghallen og mål på
Festplassen
ü Maksimumsantall er 500 deltakere
ü Tidtaking og kåring av «the King and Queen of
Salmon Hill»

Snitt-tid

Estimert
tidsbruk to
runder

Ca. 35 km/t

Ca. 1t

ü Rittet kjøres mellom kl. 14-15.30
Ca. 30 km/t
ü Pris: 890 kr inkl. «Limited Edition» VM-trøye fra
Santini med mer.
Ca. 25 km/t
ü Pris for deltakere født i 2001 og 2002: 160 kr
ü Aldersgrense 15 år.
ü Meld deg på her: https://signup.eqtiming.no/?Event=thesalmonrace

Meld deg på og få
«Limited Edition»
VM-trøyen!
Det finnes kun 500
eksemplarer av
denne unike trøyen
fra Santini, og den er
bare tilgjengelig for
deltakere av The
Salomon Race.

Ca. 1:15t
Ca. 1:25t

Race To Celebrate
ü

Passer for alle som har lyst til å sykle VM-runden i Bergen!

ü

Kom med den sykkelen du har

ü

Ingen tidtaking

ü

Start mellom kl. 15.30 og 16.30 – premieutdeling fra scenen på
Torgalmenningen

ü

9 km rundløype, start ved Grieghallen og mål på Festplassen

ü

Deltakerpris: kr 490,- (inkl. lisens/forsikring)

ü

Alle deltakere får VM-t-shirt «Limited Edition»!

ü

Jentepulje – For jenter i alle aldre.

ü

UNG-pulje – For deltakere mellom 10-14 år som deltar uten
foresatte. Gruppen sykler sammen med sykkelambassadører/SAFER Cycling guides

ü

Familiepris: kr 1190,- for inntil 2 voksne og 2 barn (8 års
aldersgrense)

ü

Påmelding og mer informasjon: www.bergen2017.no

