Bli med og få en flott høstopplevelse i Bymarka!
Trondhjems Velocipedklub (TVK) vil med dette ønske velkommen til den 24.utgave av
Markathriller’n – også denne gangen med den nye traseen fra 2019 med utgangspunkt i Nilsbyen
Terrengsykkelpark som arena for arrangementet.
Markathriller’n er ment for alle – fra den vanlige tursyklist til eliteutøveren. De siste årene har det
vært betydelig dalende påmelding og for at så mange «vanlige» syklister som mulig skal finne
veien til Markathriller’n og Nilsbyen samt at vi ser oss nødt til å «skalere» rittet ut fra faktisk
interesse og påmelding er det nå endret mht trase og lengde og vanskelighetsgrad.
Håper med dette å nå ut til et betydelig bredere publikum og ønsker gjerne tilbakemeldinger på
dette på ritt@tvk.no.
TVK ønsker med dette å komme tilbake til grunnideen med dette rittet – vi ønsket å lage et
arrangement som appellerte til den store massen av hverdagssyklister.
COVID-19; NCF har publisert følgende
https://www.sykling.no/article/info-fra-ncf
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arrangementer;

Dette medfører at vi må sette maks antall til 75 deltakere på trim og 75 deltakere på tur. Ved å
flytte barnerittet til kl 1300 åpner vi for 100 deltakere her.

Tilbud til de aller minste, start kl 1300
For de yngste og de som syns 15 km blir for langt, har vi to korte løyper på stadion.
Forhåndspåmelding her.
Betaling med Vipps, enten på forhånd eller i Nilsbyen ved henting av startnr.
Det blir to løyper: En veldig kort og enkel som også kan sykles med 3-hjulssykkel, balansesykkel
el.l., og en litt lengre løype hvor man også får prøve seg litt på sti.
Rittleder: Gjermund Jakobsen, mobil 91567900

Bildearkiv Markathriller’n [fotograf: Jørn Dahl-Stamnes]

Klasser og distanser
•
•
•

Tilbud til de aller minste i løypenettet rundt Nilsbyen (kl 1300)
Trim 15 km – 1 runde (Alle aldersklasser, kl 1005)
Tur 30 km – 2 runder (Alle aldersklasser, kl 1000)

Startkontingent
•
•
•

•

Trim 15 km (1 runde) – 100,- (frem til 20.08.2020)
Tur 30 km (2 runder) – 200,- (frem til 20.08.2020)
Etteranmelding i sekreteriatet 22.08.2020:
o Trim 16 km (1 runde) 150,- på rittdagen
o Tur 32 km (2 runder) 300,- på rittdagen
Barneløype inne på Nilsbyen arena for de aller minste 50,-

Påmelding og betaling
•
•
•

Ordinær påmeldingsfrist (på nett her): 21.08.2020
NB! Dersom det ikke er flere enn femti (50) påmeldte mandag 17.08. kl. 12:00 så vil
TVK vurdere avlysning av Markathriller’n
Påmelding for de aller minste:
o For de yngste og de som syns 16 km blir for langt, har vi to korte løyper på
stadion.
o Deltakeravgift kr 50.
o Påmelding i Nilsbyen, eller forhåndspåmelding her.
o Betaling med Vipps, enten på forhånd eller i Nilsbyen ved henting av startnr.

Utdeling startnummer
•

I sekretariatet rittdagen lørdag 22. august frem til 09:30.
o All utdeling av startnummer gjøres fra sekretariatet på rittdagen.

Start og mål
Start og mål inne på Arena i Nilsbyen Terrengsykkelpark
Noen endringer fra 2019 som er verdt å nevne er:
1) Start, runding, innkomst i Nilsbyen: Her vil løypa gå innom deler av den nye terrengsykkelløypa i
Nilsbyen. Eget kart vil komme for dette.
2) I stedet for å kjøre ned til Fjellseterveien etter femsti-krysset, så tar vi opp lysløypa, og inn på fjorårets
trasé der den kom opp fra høyre (på stien "Snaken 2" for lokalkjente)
3) Midt mellom Stykket og Storfurua tar løypa av til venstre, inn på stien/veien som går over til
Klokktjønna og videre til grusveien (Hallsetaunveien). Deretter fjorårets trase tilbake til Nilsbyen via
Frøset.

Sekretariat og garderober
Sekretariat i Nilsbyen.
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