
Søknad om sykkelritt på veg

Arrangør (navn og adresse):

Rittnavn: E-post: Fylke:

Rittleder: Tlf og e-post:

Andre nøkkelpersoner: Tlf og e-post:

Dato(er): Tidsrom:

Startområde: Målområde:

Forventet antall deltagere: Antall starter: Antall puljer/lag:

Søker/arrangør har satt seg inn i «Forskrift om sykkelritt på veg»

Beskrivelse av løype og start-/målområde med vedlagt kart  
Vegkart | Statens vegvesen. Opplys hvilke veger som blir berørt (vegnr.).

Vedlegg nr.

Risikovurdering for aktuelle faremomenter for ryttere, vakter og andre trafikanter. Vedlegg nr.

Beskrivelse som har betydning for vegnettet: veger som er stengt eller delvis stengt, tidsrom, parke-
ring, publikum etc.

Vedlegg nr.

Beskrivelse av ulemper for særlig berørte (nabolaget, nødetater, kollektiv etc.). Vedlegg nr.

Forslag til særskilte trafikkreguleringer og trafikksikkerhetstiltak Vedlegg nr.

Skriftlige tillatelser fra alle vegholdere og eiendomsbesittere for bruk og stenging av veg (kommune, 
private).

Vedlegg nr.

Oversikt over bruk av godkjente vakter og/eller politi med vedlagt kart. Vedlegg nr.

Eventuelt begrunnet behov for unntak fra vegtrafikkloven §§ 4, 5 og 6 Vedlegg nr.

Type ritt: Landevei Terreng Tempo/ Triatlon Gate Annet

Nivå på rittet: Klubb Bedrift Krets Nasjonalt

Klasser: Barn Ungdom Senior

Type start: Felles Pulje Lag Tempo

• Mer informasjon finner du på Statens vegvesen sine sider om sykkelritt. 

• Statens vegvesen kan kreve nærmere opplysninger og kan sette de vilkår for konkurransen som tjener hensynet til sik-
kerhet, miljø og trafikkavvikling. 

• Søknadsskjema sendes, senest fire (4) mnd. før konkurransen, til firmapost@vegvesen.no  eller pr. post til Statens veg-
vesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.  

• Kopi av søknaden sendes til politiet. Kontaktinfo til politidistriktene finner dere her: politidistriktene

21-0155 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

Fritekst

https://www.vegvesen.no/
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Kart
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/sykkelritt
mailto:firmapost@vegvesen.no
https://www.politiet.no/kontakt-oss/politidistriktene/
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