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STJERNETRÅKKEN 2018 
 
Stjernetråkken er ikke historie – men det har vært nære, veldig nære. 
 
Vi søkte i desember 2017 om å arrangere i store deler av tidligere trasè, vi visste at det kunne by på store 
utfordringer pga. av den nye forskriften om sykkelritt på veg og kravene det nå er til vakt-kurs. 
 
Vi har hatt flere mailer/telefonsamtaler med Statens Vegvesen og som også har kommet med flere gode 
innspill på hvordan vi har kunnet løse vaktkabelen.   Allikevel skjønte vi at vaktbehovet ble større enn hva vi 
ville klare å «utdanne» innen 15. april.   Da var gode råd dyre det nærmet seg sykkelsesong – kartet over 
Østfold ble saumfart, for å se om vi kunne finne en rundløype og flytte Stjernetråkken til. 
 
Vi skal være dønn ærlige  – det satt langt inne å flytte Stjernetråkken vekk fra Fredrikstad – har vært arrangert i 
38 år, men hvilket alternativ hadde vi?? 

 Avlyse – og dermed skuffe mange trofaste ryttere som kommer år etter år eller  

 forsøke oss på ny trasè.   
 

Vi valgte det siste med start og mål i Svinndal – så vil tiden vise om dette blir et bra ritt – vi håper mange 
støtter opp om rittet vårt.:  Påmelding via terminlisten:  http://www.sykling.no/terminlister 
 
Vi gjør dette fordi: 

 Stjernetråkken har vært startskuddet for sesongen – kan jo ikke endre på det  

 Vi ønsker at du og alle andre som har lyst til å sykle ritt skal ha et ritt-tilbud. 

 Vi håper og tror at dette skaper miljø i klubbene  

 Vi velger å se det positive i utdannelsen av vakter – sikrere/tryggere ritt  
 
Vi oppfordrer andre klubber til å ha en positiv tilnærming til nye bestemmelser, og vi oppfordrer alle til å lete 
etter løsningene som sikrer at det også i fremtiden blir arrangert sykkelritt. Myndighetene har bestemt – resten 
er opp til klubbene. Vi må nå velge å se det positive i vaktkravene – bedre sikkerhet for alle. Tiden er kommet 
for å heve seg over den frustrasjon vi alle har følt på. Vi håper at alle klubber som leser dette nå forsøker å få 
utdannet flest mulig vakter, noe som er helt nødvendig dersom sykkelsporten skal leve videre i Norge. Vi 
arrangerer praksisdel av stasjonærvaktkurset her i Fredrikstad førstkommende lørdag og tirsdag neste uke. Det 
er plass til mange flere og dere er hjertelig velkomne til å bli med på kurs sammen med oss. Info om dette 
ligger nedenfor: 
 
Link til både e-læringskurs og praksiskurs: 
Løypevakt – E-læring: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=122 
Stasjonærvakt – del 1- https://mi.nif.no/Event#0-010|id=66668167 
Denne ligger på Min Idrett, men dere må krysse av for e-læring i søket. 
Stasjonærvaktkurs – del 2 – praksisdel: http://www.sykling.no/article/vaktkurs 
Kursene er gratis  
 
Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noen spørsmål om arrangementet eller kurs  
 
På vegne av arrangmentskomiteen Stjernetråkken 2018 
 
Bjørg Hvideberg – rittleder  
Mobil 906 25 727 

http://www.sykling.no/terminlister
https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=122
https://mi.nif.no/Event#0-010|id=66668167
http://www.sykling.no/article/vaktkurs


 

 

 

 

 

 

 

 

INVITERER TIL  
 

STJERNETRÅKKEN 

39. gang 

  
M/K 15-16 

M/K junior og senior 
M/K MasterCup 

Tur klasser 
 

SØNDAG 15. april 2018 
 

 
 
 
 
 
 
Sted: 
Start/mål i Svinndal Sentrum - Våler Kommune.  MERK NYTT STARTSTED OG LØYPE 
 
Garderobe:  
Info kommer. 
 
Alle klasser kjører rundløypen på 35 km. Se kart på siste side. 
 
Start – alle klasser starter mellom 10:00 - 10:20. 
M-senior – 4 runder – 140 km. 
M-junior / Master M30-39 – 3 runder – 105 km. 
Alle andre klasser er beregnet 2 runder – 70 km. 
NB: Ved lav/høy deltakelse kan klasser bli sammenslått/splittet. 
 
Puljer i tur som kommer samlet til mål får lik tid og rangeres i resultatlisten etter startnummer.  
Merk: Man kan delta på turritt fra det året man fyller 17 år. 
 
Tidtaking i alle klasser: 
Stjernetråkken har tidtaking med EMIT tidtakersystem. 
Rytterne bør ha egen brikke. Dette bestilles på www.emit.no. 
Arrangør har noen ekstra brikker til leie for dem som har glemt sin brikke. 
Leie kr. 100,- Leiebrikken skal leveres umiddelbart etter målgang. Ikke innleverte brikker blir 
fakturert med kr. 750,-. 
 



Startkontingent: 
Aktive klasser M/K15-16 kr. 160,-. 
Aktive klasser M/K-jun/sen kr. 260,-. 
MasterCup klasser kr. 300,-. 
Turklasser kr. 300,-. 
 
Etteranmelding i henhold til oppsettet nedenfor. 
 
Husk å bestille og betale lisens og brikker i god tid. 
I tur klasser kan det løses engangslisens kr. 150,-(bestilles ved påmelding). 
 
Påmeldingsfrist: 
SØNDAG 8.april kl. 23:59. 
Etteranmelding i perioden fra  9 april til 11. april kl. 23:59 mot dobbel kontingent. 
PÅMELDING via terminlisten NCF og link til Eqtiming. 
NB: INGEN ETTERANMELDING etter onsdag 11. APRIL KL. 23:59. NB: Gjelder alle klasser. 
 
Betaling påmelding: 
Betaling via faktura som Eqtiming sender ut.  
 
Lisens: 
Lisens ihht. NCF's regelverk må fremvises ved henting av startnummer. 
 
Premiering: 
➢ Aktive klasser – M/K15-16-sen. 1/3 premiering. 
➢ Aktive klasser - K-jun/K-sen. 1/3 pengepremier/maks 3 premier. 
➢ Aktive klasser - M-jun/M-sen. 1/3 pengepremier/maks 8 premier. 
➢ Mastercup - Glasspremier 1/3 premiering 
➢ Turklassen - Deltagerpremie til alle startende. 
➢ 5  -  10  -  15  -  20  -  25  -  30 og 35 års deltagelses-premier  -  sjekk oppslag i sekreteriatet. 
➢ 1 uttrekkspremie blant alle startende på sykkeltilpasning fra Sykkelstasjonen.no 

 
Kontaktpersoner: 
Rittleder: Bjørg Hvideberg – mob. 90625727 
Ass. rittleder/Sekretariat: Arnfinn Iversby – mob. 90785399 
Vaktleder: Even Klund – mob. 90668681 
Løypeansv.: Geir Iversby – mob. 90785299 
Bilansv.: Fred Martin Langøy – mob. 90010008 
 
 
Fredrikstad sykkelklubb støttes av: 
 

- NORGESELITEN - 
- SYKKELSTASJONEN.NO - 

- PAROC AS - 
- BRØDR. IVERSBY AS -  

- ARCELOR - 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Løypekart: 

 

 
 


