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Velkommen til
sykkel-NM

13. - 20. juni 2021 
på Sørlandet



DET ER EN STOR GLEDE OG 
ØNSKE ALLE VELKOMMEN TIL 
NORGESMESTERSKAP PÅ SYKKEL

Sykkel-NM arrangeres fra 
søndag 13. juni til søndag 
20. juni. Våre proffer og 
amatører skal konkurrere 
om mesterskapstrøyer, 
medaljer og hederlig 
omtale. 

Omgivelsene for et 
norgesmesterskap 
kan knapt bli bedre. 
Sørlandet har mye å by 
på. Ordførerene i Kristiansand, Vennesla og 
Evje&Hornnes har åpnet sine flotte omgivelser 
for spennende og fartsfylte konkurranser. Her 
skal det skapes gode historier for alle som er 
glad i sykkelsporten. Muligens blir det nye norske 
rekorder på tempo? Traséen som er valgt innbyr 
til rekordforsøk.

Vår ambisjon er å samle sykkel-Norge til et 
spennende og trygt mesterskap. Det skal 
konkurreres og kåres norske mestere i fellesstart, 
lagtempo, tempo og gateritt. Se program på neste 
side. 

COVID-19
Grunnet situasjonen med covid-19 har vi 
dessverre måtte begrense tilgangen for publikum 
rundt ryttere, støtteapparat og arrangører. 
Publikum inkludert foreldre, venner som ikke har 
en funksjon i klubb/lag og med det akkreditering 
vil ikke få tilgang til start/målområdet.

Vi ønsker publikum velkommen til å skape 
stemning og liv langs med løypene iht gjeldende 
smittevernregler.

Rittavvikling
Se program på neste side for informasjon om 
løyper og tidspunkter. Det vil være uniformerte 
MC vakter og følgebiler som markerer rittet, i 
tillegg vil det være løypevakter i alle kryss og 
skilting som varsler rittet. Trafikk til eiendommer vil 
dirigeres i samme retning når dette tillates. 

Vi henstiller alle trafikanter om å respektere 
anvisninger fra vaktene og på den måten 
bidra til et sikkert arrangement!

Jan Fredrik Stiansen
Daglig- og sportslig leder KCK

Fo
to

: P
ål

 W
es

tg
aa

rd
w

es
tg

aa
rd

fo
to

.n
o



Vennesla

Søndag 13. juni
Landevei fellesstart
Junior kvinner kl 08:30 
66,1 km
Junior herrer kl 12:00  
121,5 km
U23 herrer kl 16:30 
148,5 km

Evje og Hornnes

Tirsdag 15. juni
Lagtempo kl 16:30 
40 km og 50 km 

Torsdag 17. juni
Tempo kl 12:00 
20 km, 30 km og 50 km

Kristiansand

Fredag 18. juni
Gateritt
Junior kvinner kl 15:30 
30 min + 3 runder
Junior herrer kl 16:45 
40 min + 3 runder
Senior kvinner kl 18:05 
40 min + 3 runder
Senior herrer kl 19:30 
55 min + 3 runder

Kristiansand

Søndag 20. juni
Landevei fellesstart 
Elite kvinner kl 08:00
108 km
Elite herrer kl 11:45 
216 km



Norges beste syklister kommer til Sørlandet. 
Vi ønsker dere alle velkommen til å være med å 

lage verdens beste norgesmesterskap.

Håper dere vil være med å skape liv langs 
løypene, og vi søker flere frivillige til NM. 

Les mer på 
www.sykkelnm2021.no
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