
 
 
 

Welkom bij de TelemarkKanaalrit op 27 mei 2017 
                     www.telemarkskanalrittet.no 
 
Sinds de start in 2002 neemt de deelname aan de Telemark Kanaalrit jaarlijks 
toe.   
 
  
Mogelijkheden voor trajekten en klassementen 
Dalen – Lunde:  100 km. voor aktieve toerrijders en amateurs 
Kviteseid – Lunde:  55 km. voor amateurs 
Rondtocht: 24 km. Lunde – Flåbygd – Lunde. Tocht voor de familie 
 
Transport, overnachting e.a. 
Bustransport met fietsaanhanger van ”Lunde idrettspark” (einddoel) naar Dalen 
om 6.30 uur. En naar Kviteseid om 8.30 uur. Retourtransport naar Kviteseid en 
Dalen na de rit. 16.30 uur. Het is ook mogelijk voor een kanaalpakket met M.S. 
”Henrik Ibsen” van Lunde naar Kviteseid of Dalen op vrijdag te kiezen, met 
overnachting in het Qulity Hotel of Dalen Hotel (meer informatie op onze 
internetzijde). Er zijn in totaal 5 eet/service stations, Krossli, Vrådal, Fjågesund, 
Høgefjell en Flom, met goed service en goede sfeer. 
 
Premiering klassement  
De hoofdprijs ”Kanalrytteren 2017” gaat naar de snelste vrouw en de snelste 
man van het traject Dalen – Lunde. Er zijn prijzen voor alle klassementen. 
Amateurs en familierijders kunnen mooie cadeaus winnen. Een nieuwe fiets 
word verloot onder de startnummers. 
 
De traject mogelijkheden 
Dalen – Lunde: 100 km. waarvan 35 km. op onverharde wegen/paden. Een 
goede mogelijkheid voor wedstrijdrenners, amateurs met goede konditie en. 
Bedrijfsverenigingen. 
Kviteseid – Lunde: 55 km. waarvan 4 km. op onverharde weg/pad. Een goede 
mogelijkheid voor amateurs en bedrijfsverenigingen die een wat kortere afstand  
willen. 



Rondtocht Lunde – Flåbygd – Strengen – Lunde:  24 km. waarvan 4 km. op 
onverharde weg/pad. 
 
Het eindpunt voor alle ritten is Lunde Sportpark wat dicht bij Lunde Sluizenpark 
en Lunde sentrum ligt. De ritten volgen de hoofdfietsroute 2 (zie kaart en route 
beschrijving op onze internetzijde). 
 
De starttijden 
Dalen (100 km):  
Amateurploeg 1, 9.00 uur (die er langer dan 5 uur voor gebruiken) 
Amateurploeg 2, 10.00 uur (die er korter dan 5 uur voor gebruiken) 
Aktieve fietsers, 11.00 uur 
Kviteseid (55 km):    
Amateurploeg 1, 10.30 uur (die er langer dan 3 uur voor gebruiken) 
Amateurploeg 2, 11.00 uur (die er korter dan 3 uur voor gebruiken) 
 
Rondrit (24 km): 
Start tussen 10.00 en 12.00 uur van Lunde Sportpark 
 
Regels en eisen 
De rit volgt NCF´s regels voor fietsritten. Iedereen fietst op eigen 
verantwoording en moet de geldende verkeersregels en de aanwijzigingen van 
de organisatoren volgen. Verplicht is het dragen van een goedgekeurde helm. In 
de klassement voor wedstrijdidrijders op tijd moet een ieder een NCF´s 
jaarlisence of ee eenmalig lisence bezitten. Terreinfietsen worden aanbevolen 
(pad/gruis gedeeltes). Rond gebogen sturen en rust beugels zijn verboden in de 
wedstrijd. Het is verboden met volgauto te rijden. 
 
Aanmelding 
Aanmelding via onze internetzijde. Aanmelding en betaling voor 10 april, dan 
loot u mee in de trekking van «early bird» prijz. Na 2 mei stijgt het startgeld met 
50%. Dinsdag 23.mai is de sluitingsdag voor aanmelding. 
 
Verdere informatie 
www.telemarkskanalrittet.no, regelmatig opgedateerd 
Epost: post@telemarkskanalrittet.no 
Telefoon: 0047 90587316 - 90788322 


