Viktig informasjon til alle deltakere
Endelig er vi framme. Ikke på Hovden, men ved enden av ventetiden. Nå
er det bare dager før du setter deg på sykkelen for å delta i Color Line
Tour. Vi er glade for å ha deg som deltaker og håper du får en fin
sykkelopplevelse sammen med over tusen andre deltakere på lørdag .

Vi ber deg lese gjennom denne informasjonen i god tid før rittstart.
Du finner mye på colorlinetour.no, men her har vi samlet det aller viktigste.

Nytt startområde ved Domkirka

Startområdet er i år ved Domkirka i Kristiansand, nærmere bestemt mellom Peppes
Pizza og Kirkegata. Selve starten går fra terminalen til Color Line som alltid, men
oppmøte, toalett og oppstilling til start er ved Domkirken, ikke kaia. Vær spesielt
oppmerksom på følgende:

•
•

•
•
•

Innkjøring til startområdet skal skje fra nordøst. Fra Festningsgata tar du inn i
Gyldenløves gate eller inn i Torvet Parkeringshus.
Vakter vil stoppe biler som prøver å kjøre inn i Gyldenløves gate fra Vestre
Strandgate. Puljer med deltakere kommer ned denne gata på vei til start og
skal ikke møte motgående biltrafikk.
Kommer du nord- eller vestfra med bil, følger du E18 østover inn i
Baneheiatunnelen, deretter første avkjørsel til sentrum og Festningsgata.
Ingen oppvarming og sykling før rittstart skal skje i Vestre Strandgate eller
Gyldenløves gate.
Transportetappen fra oppstilling i slusene til startstreken skjer puljevis med en
ledesykkel i front. Følg denne og vi garanterer at du kommer til start.

Henting av startnummer
Startnummeret ditt henter du her:
•
•
•

Torsdag 23. mai, 15-20:
Fredag 24. mai, 10-20:
Lørdag 25. mai, 04-08:

Gumpens Auto Vest, Setesdalsveien 90
Thon Hotel Parken, Kirkegata 15
Thon Hotel Parken, Kirkegata 15

Tidtakerbrikken sitter i startnummeret som festes på setepinnen. Du trenger ikke
levere brikken tilbake etter rittet. Du får også et startnummer som festes på
ryggen.
Intersport Skippergata er tilstede i sekretariatet både på torsdag og fredag og
kan gi deg gode råd og relevante produkter til rittdagen.

Oppmøte for åpne tidspuljer med kapteiner
Deltakere i de åpne tidspuljene 1 - 4 skal ha fått mail om tid og sted for oppmøte.
Har du ikke fått en slik mail, ber vi deg ta kontakt med kapteinene direkte.
Pulje 1: Audun Haugen: audun.haugen1999@gmail.com
Pulje 2: Tobias Halvorsen: Tobias.halvorsen00@gmail.com
Pulje 3: Joakim Johnsen: joakim@horegnskap.no
Pulje 4: Bjørn Lerdal: bjorn.lerdal@sshf.no

Oppstilling i startslusene
Startslusene står i Gyldenløves gate på høyde med Peppes Pizza og er merket
med puljenavn. Sørg for å stå klar i din sluse senest 15 minutter før oppsatt
starttid. Beregne god tid, det kan være noe kø når du skal inn i slusen.
Funksjonærene sjekker at du har lys både foran og bak.

Mat – drikke - bekledning
Været ser lovende ut for hele turen. Husk likevel å kle deg etter hvordan været er
langs hele løypa, ikke bare i Kristiansand. Sol ved kysten og regn i innlandet er et
kjent fenomen. Rittet er langt og din egen varmeproduksjon blir mindre. Enten du
er varm eller kald, så MÅ du få i deg nok væske, og det er som regel mer enn du
tror. Drikk jevnlig og før du blir tørst. Bruk matstasjonene. Drikkesekk eller ekstra
flaske på lomma er også gode alternativer. Unngå liters-flasker i flaskeholderne på
sykkelen da de lett kan falle ut og skape farlige situasjoner.

Bagasje
Bagasje som leveres i sekretariatet innen kl 20.00 på torsdag eller fredag, vil være
på Hovden når du sykler over mål. Bagasje som leveres lørdag morgen kommer til
Hovden i løpet av dagen, men vi garanterer ikke at den kommer før deg.
Bagasjeutlevering skjer i målområdet i Hovden Sentrum. Vi anbefaler at du legger
litt tørt tøy og gjerne noen sko lett tilgjengelig i bagasjen, så kan du få med deg
stemningen i målområdet før du går i dusjen på Hovden Grendehus. – Husk å
sette på bagasjelappen som ligger i deltakerkonvolutten.

Rittregler
1.
2.
3.
4.
5.

Riktig utstyr må benyttes – ref. NCF’s reglement
Følg trafikkreglene og henvisninger fra uniformerte vakter og politi
Store puljer kan bli nøytralisert
Hold godt til høyre og ikke kryss den gule midtstripa.
Vis respekt for andre trafikanter

Langing fra kjøretøy er ikke tillatt, og skulle du være i tvil: Bil, MC og sykkel
regnes som kjøretøy.
7. Viktig! Hvitt lys foran og rødt lys bak er påbudt pga. flere tunneler. Vi
kontroller at de virker før start.
6.

Service og utstyr
Du bør utruste deg slik at du er stand til å hjelpe deg selv om du skulle punktere
eller få andre tekniske problemer. Det kan være langt til neste matstasjon. På alle
matstasjonene får du kjøpt dekk, slange, girwire, bremsewire, kjedelås 10 + 11
delt og kjede. Betaling med Vipps eller på krita om du ikke har med mobil.
Ambulerende service kjører mellom matstasjonene og hjelper med mindre
tekniske problemer.

Avfall
Kasting av avfall i traseen er forbudt. Tar vi deg på fersken, risikerer du åbli
diskvalifisert. Avfall kastet i søppeldunker på matstasjonene! 250 meter før og
etter hver matstasjon er det ”avfallssone”. Det som kastes her plukker vi opp etter
rittet, og alle smiler. La oss sammen bidra til at vakre Setesdalen forblir vakker.

Matstasjoner
57 km:
2. 96 km:
3. 158 km:
4. 182 km:
1.

Hornnes
Bygland – sentrum ved bensinstasjonen
Honnevje – rasteplassen
Bykle – halvveis opp de legendariske Byklebakkene

På matstasjonene får du:
Vann, cola, sportsdrikk, bananer, loffskiver med søtt eller salt, toalett.

Dersom du må bryte
Meld fra til en funksjonær og ring rittelefonen på 92 34 41 54.

Vegarbeid på Rv 9
Strekningen Bjørnarå - Opestøyl/Grasbrokke (170 km fra start) er for tiden under
utbedring. Statens Vegvesen har klargjort strekningen på ca 4,5 km for Color Line
Tour, men asfalten kan tidvis være dårlig på dette strekket. Det foregår ikke arbeid
i området på rittdagen, 25. mai.
Vær spesielt oppmerksom på to partier:
1. Bjørnarå: 400 m ved starten av anleggsområdet.
2. Optestøyl/Grasbrokke. 150 m mot slutten av anleggsområdet.
Begge disse partiene har valset grov asfalt. Kan forekomme noe løs grus oppå det
faste dekket.

Se kart
Målområdet
Det er alltid godt å komme i mål. Alle deltakere får den sagnomsuste
Hovdensuppa rett etter målgang. I tillegg er det mange godsaker å få kjøpt:
- Øl, vin, cider og mineralvann.
- Grillede pølser fra Hovden Fjellgard.
- Stomp og Vatn fyrer opp utegrillen.
- På Furumo serveres egen treretters Afterbike-meny
Dusj og garderode finner du på Hovden Grendehus

Busstransport Hovden - Kristiansand
Bussene lørdag går fra Grendehuset fra kl 18.00.
NB! Bussene går ikke før alle som har løst billett er ombord. Meld fra til
sekretariatet på Hovden dersom du ikke skal benytte deg av billetten din.
Bussene på søndag går fra Grendehuset kl 12.00.
NB! Ingen sykler kan leveres søndag.

Sykkeltransport
Dersom du har bestilt busstransport tilbake til Kristiansand, leverer du sykkelen
din rett etter målgang. To lastebiler vil stå oppstilt ved Coop Extra i målområdet.
ALLE sykler som skal tilbake til Kristiansand skal leveres på lastebilene lørdag før
kl. 18, selv om du tar bussen på søndag. Sykkelen din oppbevares på sikret sted
over natten.

Til slutt vil jeg ønske deg en flott sykkelopplevelse på lørdag. Nyt hver eneste
kilometer, vis hensyn og tenk på din egen og andres sikkerhet. Vi vil ha dere alle i
mål på Hovden hele og blide.

Asbjørn Lohne
Rittleder, Color Line Tour 2019

