Kjære studentidrettslag!
På vegne av NTNUI sykkel og NSI inviterer vi herved ditt idrettslag til
Studentmesterskap i sykling i Trondheim helgen 3. – 5. september 2010. Dette er
andre gang SM i sykling arrangeres. Klarer fjorårets studentmestre å forsvare æren?
Vi arrangerer sykkelritt på både landevei og terreng rundbane.
Landevei
Løypa er på 85 km. Relativt flatt i starten, men målgang ligger på høyeste punkt opp
mot Studenterhytta. De 8 siste km er stigning, og her kan mye avgjøres. Ellers er
løypa lagt til Byneset, som byr på flott natur med utsikt mot Trondheimsfjorden store
deler av løypa. En spennende løype!
Terreng rundebane
Underlaget er både sti og grus, og blir lagt i området rundt Studenterhytta i Bymarka.
Klasser:

M/K

Påmeldingsavgift:

Påmeldingsavgiften på kr 360,- dekker bankett (uten
drikke), startkontigent for samtlige ritt og forsikring. Det
kan også søkes om reisetilskudd etter fullført ritt. Kontakt
oss for mer informasjon. Studenterhytta tilbyr for øvrig
billig overnatting til de som trenger det.

Påmelding:

Påmelding gjøres på http://org.ntnu.no/sykkel/sm.
Påmeldingen er ikke gyldig før påmeldingsavgiften er betalt og
registrert

Påmeldingsfrist:

Påmelding må være oss i hende innen 23. august.
Etteranmelding er ikke mulig.

Premiering:

Vinner i hver klasse har rett til å kalle seg norsk
studentmester i sykling. Det blir medaljer til de tre beste i
hver klasse, sammen med premier skaffet fra vår sponsor
Sportsbua.

Arrangementansv.:

Espen Taraldsvik Nordsveen / Andreas Hallan.
Tlf 98 40 98 26 / 45 03 40 09

Hjemmeside:

http://www.ntnui.no/sykkel. Her legges det ut viktig
informasjon om arrangementet.

Vi legger alle rittene til lørdagen, i respektiv rekkefølge, så alle har mulighet til å delta
på samtlige ritt. På lørdagskvelden arrangeres det bankett på Studenterhytta, med
premieutdeling og treretters middag!
Dette vil bli en helg fylt med glade studenter, fine sykler, god mat, god stemning og
godt vær! Vi håper mange fra ditt idrettslag har lyst og mulighet til å stille. Hvilket
studentidrettslag er Norges beste?
Detaljert tidsplan sendes ut i løpet av august.
Mvh
Arrangementansvarlige, NTNUI sykkel

Sponsorer:

