
 

Til alle klubber i Agder og Rogaland Skikrets 

          Mandal 31.7.2019 

INVITASJON TIL BARMARKSSAMLING, 10-13.8: 

På bakgrunn av at Fonna er stengt for sesongen, inviterer vi til en alternativ samling på barmark med 

sykkel og klatring som hovedtema. Samlingen starter på Byrkjedalstunet lørdag 10.8 og avsluttes på 

Hovden tirsdag 13.8. Tilsvarende samlinger har vært gjennomført for noen år tilbake, og dette er 

samlinger som ble veldig spennende og artige, og som mange har gode minner fra. Vi håper derfor at 

mange melder seg på denne samlingen. 

Plan for samlingen: 

(Det kan bli gjort endringer i opplegget avhengig av værmeldinger) 

Samlingen er åpen for:  U14 og eldre (løpere født 2008 eller tidligere) 

Overnatting: Overnatting i Sirdal håper vi lar seg ordne på private 

hytter/leiligheter. Overnatting på Helle Camping skjer i telt. Foreldre 

som er med på samlingen må organisere matlaging og innkjøp. 

Kostnader:   Kostnad pr. person for hele samlingen, inkludert overnatting, mat og 

    de ulike aktivitetene vil være omkring kr. 2000. Endelige kostnader 

    blir beregnet i etterkant av samlingen. 

Utstyr dere må ha med: Sykkel (enten landeveis- eller terrengsykkel), sykkelhjelm, sovepose, 

    telt (her må klubbene organisere og sette sammen teltlag), badetøy, 

    regntøy 

 

 

Lørdag 10.8 Søndag 11.8 Mandag 12.8 Tirsdag 13.8

Sykkel/ Sykle fra Byrkedalstunet Sirdal høyt og lavt Sykle Rysstad-Helle Sykle Rysstad-Hovden

klatring til Sinnes (40km) (Klatrepark) Helle Viaferata (70km)

Start. Kl. 12.00

Mountain Carts Sirdal Sykle Sinnes-Brokke Sykle Helle-Ose og tilbake Hovden Badeland

Skisenter (59km) Lagtempo (41,6km)

Overnatting: Overnatting: Overnatting: Hjemreise

Private hytter/leiligheter Telt på Helle camping Telt på Helle camping



Premiering:   Underveis på samlingen blir det hver dag utdelt sykkeltrøyer som 

    følger; 

    Gul trøye:  sammenlagtleder for gutter og jenter 

    Blå trøye: sammenlagtleder U14 gutter og U14 jenter 

    Grønn trøye: poengtrøye gutter og jenter 

    Prikket trøye: beste klatrer alle klasser 

Organisering:   De voksne/trenere vil organisere følgebiler som vil følge syklistene 

    hele veien med varselskilt og lys. Underveis på hver etappe legges det 

    inn spurter som teller i poengkonkurransen, samt bakker som gir 

    poeng i klatrekonkurransen. Underveis på de lengre etappene blir det 

    også matstasjoner. 

Lagleder:   Hver klubb oppnevner lagleder, og all informasjon går gjennom 

    lagleder og samlingsansvarlig. 

Påmelding:   Påmelding til samlingen skjer klubbvis på vedlagte skjema. Frist 

    mandag 5.august. Ett par dager senete sendes det ut endelig  

    oversikt over påmeldte 

Frammøte:   Byrkjedalstunet lørdag 10.8 kl. 11.00. 

 

Med hilsen 

Hans Blattmann og Ragnar Fosstveit 


