
 

 

 

Kjøreplan Holmenkollen sykkelfestival 2022 
Dette er kjøreplanen for Holmenkollen sykkelfestival 2022. 

Endelige starttider for tempoen setter opp når ordinær påmelding er gått ut, dvs fredag formiddag 6. 

mai. Da kommer også oppsett for sprinten. 

Sekretariatet er åpent fra 08.00 lørdag 7. mai. 

Lagledermøte for begge dager er lørdag 7. mai klokken 09.15 

Vi tar forbehold om små justeringer dersom det kommer flere deltakere. 

 

Lørdag 7. mai klokken   10.00 

Temporitt 31 deltakere 

Startrekkefølge:  

M 15-16 

M 13-14 

M  10-12 

 

Første start     10.01 

Siste start     10.32 

Estimert siste målgang    10.40 

Lørdag 7. mai klokken   11.00 

Ritt for 6-9 år på sletta foran tribunene. 

Lørdag 7. mai klokken 11.30 -  sprint 

Sprint finale M 10-12 år  10.30 

Premieutdeling 10-12 år   11.45 

Sprint kvartfinaler 14-16 år 

Tre felt av minst fem deltakere 

Start felt 1    12.00 

Start felt 2    12.10 

Start felt 3    12.20 

Semifinaler 13-14 år 

To felt a fem deltakere 

Start felt 1    12.30 

Start felt 2    12.40 

 

Semifinaler 15-16 år 



Start felt 1    13.00 

Start felt 2    13.10 

B-finaler 

B-finale 13-14 år    13.20 

B-finale 15-16 år   13.30   

Alle som ble slått ut i kvartfinaler og semifinaler kan sykle B-finale. Ingen premiering. 

 

Finaler 

Finale 13-14 år    13.40 

Finale 15-16 år    13.50 

Premieutdeling dag 1 klokken   14.00 

 

Søndag 8. mai 10.00 

Fellesstart 6-9 år    10.00 

 

Eliminasjonsjonsritt – løype 1.5 km 

Eliminasjonsritt 10-12 år  10.15 

Fem deltakere 

Første uttak en rytter etter fem runder. 

Deretter uttak en rytter hver runde. 

Premieutdeling dag 2 og sammenlagt så raskt som mulig etter målgang. 

Sammenlagtseier beregnes etter plassiffer for tempo, sprint og eliminasjonsritt. 

 

Eliminasjonsritt 13-14 år   11.00 

10 deltakere  

Første uttak en rytter etter fem runder 

Deretter uttak en rytter hver runde 

Premieutdeling dag 2 og sammenlagt så raskt som mulig etter målgang. 

Sammenlagtseier beregnes etter plassiffer for tempo, sprint og eliminasjonsritt. 

Eliminasjonsritt 14-15 år   12.00 

13 deltakere 

Første uttak en rytter etter fem runder 

Deretter uttak en rytter hver runde 

Premieutdeling dag 2 og sammenlagt så raskt som mulig etter målgang. 

Sammenlagtseier beregnes etter plassiffer for tempo, sprint og eliminasjonsritt. 

 

 

IF Frøy takker Oslo kommune for støtte   


