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Velkommen til et nytt Ronde van Vestkant 
 
Selv om det er gøy å arrangere ritt på hjemmebane, er det ikke alltid like lett. 
Bærum har mye biltrafikk og krever svært mange vakter. Derfor har vi i år, 
etter mange fine arrangement på Rykkinn, valgt å flytte ut på landet. 
 
Den vakre Lierdalen ligger ikke altfor langt fra Bærum, men har betydelig 
mindre trafikk, og byr dessuten på både vakkert og krevende sykkelterreng. 
Dette har gitt oss muligheten til å tilby et utvidet rittprogram for årets 
arrangement. Lierdalen er et kjent sted i sykkelsammenheng. Det er et svært 
populært område for langturer, og dalen har tidligere vært arena for både 
Asker Petit Prix og Ringerike Grand Prix. 
 
Med start, mål og alle fasiliteter samlet på ett sted i Sylling, er vår målsetning å 
skape et kompakt arrangement og en hyggelig møteplass for ryttere, publikum 
og støtteapparat. 
 
Årets Ronde van Vestkant består av tre etapper. Det hele tråkkes i gang med 
en tempo fredag kveld, etterfulgt av fellesstarter på lørdag og søndag. Vi har 
god tro på at løypene skal innby til offensiv sykling: Bratte bakker som vil 
sprekke opp feltet, teknisk krevende partier og utforkjøringer, som favoriserer 
de med best kontroll på sykkelen, et grusparti der alt kan skje, slyngende veier 
som gjør at brudd kan “gjemme seg”, og lange rettstrekker der vindforholdene 
kan bli avgjørende. Alt bør ligge til rette for tre herlige dager i Lierdalen, fylt 
med moro og spenning. BOC ønsker deg hjertelig velkommen! 
 
På vegne av rittkomitéen, 
André Fernandes 
- løypesjef 
 
PS: Merk at store deler av løypen er enveiskjørt med rittets kjøreretning lørdag 
og søndag. Se hva dette innebærer under “veibeskrivelse/omkjøring til 
rittarenaen” (side 15). 
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Kjøreplan 
 
Ronde van Vestkant består av tre etapper, men er ikke et etapperitt, men et 
flerdagersritt. Det betyr at det er mulig å delta på enkeltetapper, dersom man 
ikke ønsker, eller ikke har anledning til, å delta på samtlige. Det er også mulig å 
bryte en etappe, men allikevel starte den neste. Vennligst legg merke til at de 
yngste starter først fredag og lørdag, mens de eldste starter først på søndag. 

 
Etappe 1 | fredag 23. august 
 
Klasse Løype Estimert tidsrom 
M/K5-9 og M/K10 Syllingtempoen 18.00-18.10 
Fra M/K11-12 Røinetempoen 18.15-20.30 

 
Etappe 2 | lørdag 24. august 
 
Klasse Løype Estimert tidsrom 
M/K10 Tronstadrunden med kl. 08.30-09.03 
M/K11-12 / K13-14 Sjåstadrunden 08.40-09.31 
M15-16 / K jr. / K sr. Sjåstadrunden 09.45-12.04 
M13-14 / K15-16 Sjåstadrunden 09.50-11.03 
M sr. Sjåstadrunden 12.20-15.26 
M jr. Sjåstadrunden 12.30-15.08 

 
Etappe 3 | søndag 25. august 
 
Klasse Løype Estimert tidsrom 
M sr. Eggerunden 08.30-11.38 
M jr. Eggerunden 08.40-11.04 
M15-16 / K jr. / K sr. Eggerunden 11.50-13.34 
Holmenkollen CK (KM) Eggerunden 12.00-13.38 
M13-14 / K15-16 Eggerunden 12.10-13.04 
M/K11-12 / K13-14 Tronstadrunden mot kl. 14.00-15.00 
M/K10 Tronstadrunden mot kl. 14.10-14.48 
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Distanser og runder 
 
Etappe 1 | fredag 23. august 
 
Klasse Løype Distanse 
M5-9 Syllingtempoen 2,28 
K5-9 Syllingtempoen 2,28 
M10 Syllingtempoen 2,28 
K10 Syllingtempoen 2,28 
M11-12 Røinetempoen 8,48 
K11-12 Røinetempoen 8,48 
M13-14 Røinetempoen 8,48 
K13-14 Røinetempoen 8,48 
M15-16 Røinetempoen 8,48 
K15-16 Røinetempoen 8,48 
M jr. Røinetempoen 8,48 
K jr. Røinetempoen 8,48 
M sr. Røinetempoen 8,48 
K sr. Røinetempoen 8,48 

 
Etappe 2 | lørdag 24. august 
 
Klasse Løype Distanse Runder 
M10 Tronstadrunden med klokken 11,38 1 
K10 Tronstadrunden med klokken 11,38 1 
M11-12 Sjåstadrunden 19,76 1 
K11-12 Sjåstadrunden 19,76 1 
M13-14 Sjåstadrunden 39,52 2 
K13-14 Sjåstadrunden 19,76 1 
M15-16 Sjåstadrunden 79,04 4 
K15-16 Sjåstadrunden 39,52 2 
M jr. Sjåstadrunden 98,80 5 
K jr. Sjåstadrunden 79,04 4 
M sr. Sjåstadrunden 118,56 6 
K sr. Sjåstadrunden 79,04 4 

 
Etappe 3 | søndag 25. august 
 
Klasse Løype Distanse Runder 
M10 Tronstadrunden mot klokken 11,38 1 
K10 Tronstadrunden mot klokken 11,38 1 
M11-12 Tronstadrunden mot klokken 22,76 2 
K11-12 Tronstadrunden mot klokken 22,76 2 
M13-14 Eggerunden 29,90 1 
K13-14 Tronstadrunden mot klokken 22,76 2 
M15-16 Eggerunden 59,80 2 
K15-16 Eggerunden 29,90 1 
M jr. Eggerunden 89,70 3 
K jr. Eggerunden 59,80 2 
M sr. Eggerunden 119,60 4 
K sr. Eggerunden 59,80 2 
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Etappe 1 
 

 
Konkurranseform: individuell tempo 
Klasse: M/K5-9 og M/K10 
Arrangementsdato: fredag 23. august 
Start: Sylling skole (på gangvei ved Svangshagan) 
Mål: Kyllerud (før rundkjøringen) 
Løype: Sylling - Kyllerud 
Distanse: 2,28 km 
Lenke til Strava-kart: https://www.strava.com/routes/16222272 
 
For klassene M/K5-9 og M/K10 går etappe 1 fra Sylling skole og følger Modumveien til Kyllerud. Målgang er i 
Modumveien, før rundkjøringen ved Kyllerud. Syklistene instrueres til å følge gang/sykkelveien og 
Syllingbakken tilbake til arenaen. 
 
Kjørenoter: intet å bemerke 
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Etappe 1 
 

 
Konkurranseform: individuell tempo 
Klasse: fra M/K11-12 
Arrangementsdato: fredag 23. august 
Start: Sylling skole (på gangvei ved Svangshagan) 
Mål: Røyne (på Røineveien ved Søndre Røine gård) 
Løype: Sylling - Kyllerud - Modumveien - Røineveien - Røyne (Søndre Røine gård) 

Distanse: 8,48 km 
Lenke til Strava-kart: https://www.strava.com/routes/16222226  
 
For klassene M/K11-12 og oppover går etappe 1 fra Sylling skole, langs Modumveien og opp Røineveien. 
Målgang er i toppen av Røineveien, på høyde med Søndre Røine gård. 
 
Kjørenoter: km 2,5 - 4,0 dårlig asfalt 

km 7,6 - 8,2 dårlig asfalt 
km 8,6 uoversiktlig kryss rett etter målgang 
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Etappe 2 
 

 
Konkurranseform: fellesstart 
Klasse: M/K10 
Arrangementsdato: lørdag 24. august 
Start: Sylling skole (på gangvei ved Svangshagan) 
Mål: Sylling skole (på Modumveien ved bussnuplassen) 
Løype: Sylling - Tronstad - Delekant - Trolldalen - Kyllerud - Sylling 
Distanse: 11,38 km 
Lenke til Strava-kart: https://www.strava.com/routes/16202083 
 
For klassene M/K10 går etappe 2 fra Sylling skole i en runde rundt Tronstad med klokken, før man svinger ned 
til Sylling igjen for målgang. Starten organiseres med oppstilling på gangveien mellom skolen og Svangshagan. 
Det kjøres master ut av Sylling, før feltet slippes i Gunnerudveien. Målgang er i Modumveien, på høyde med 
bussnuplassen. 
 
Kjørenoter: km 1,0 - 2,2 dårlig asfalt 

km 2,6 - 3,7 krevende utforkjøring 
km 3,8 smal bru 
km 7,5 krevende 180° høyresving 
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Etappe 2 
 

 
Konkurranseform: fellesstart 
Klasse: fra M/K11-12 
Arrangementsdato: lørdag 24. august 
Start: Sylling skole (på gangvei ved Svangshagan) 
Mål: Sylling skole (på Modumveien ved bussnuplassen) 
Løype: Sylling - Tronstad - Vestsideveien - Sjåstad - Åmotveien - Ringeriksveien - Sylling 

Distanse: 19,76 km 
Lenke til Strava-kart: https://www.strava.com/routes/16201340 
 
For klassene M/K11-12 og oppover går etappe 2 fra Sylling skole, over Tronstad, før man følger Vestsideveien 
ned til Sjåstad, hvor løypen tar venstre og krysser dalen på Åmotveien, før man kommer ut på Ringeriksveien, 
som man følger tilbake mot Sylling for passering/målgang. Starten organiseres med oppstilling på gangveien 
mellom skolen og Svangshagan. Det kjøres master ut av Sylling, før feltet slippes i Gunnerudveien. Målgang er i 
Modumveien, på høyde med bussnuplassen. 

 
Kjørenoter: km 0,4 - 0,7 langesone 

km 1,0 - 2,2 dårlig asfalt 
km 2,6 - 3,7 krevende utforkjøring 
km 3,8 smal bru 
km 8,1 smal bru med dårlig asfalt 
km 11,2 - 12,2 utforkjøring til bru 
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Etappe 3 
 

 
Konkurranseform: fellesstart 
Klasse: fra M/K13-14 
Arrangementsdato: søndag 25. august 
Start: Sylling skole (på gangvei ved Svangshagan) 
Mål: Sylling skole (på Modumveien ved bussnuplassen) 
Løype: Sylling - Ringeriksveien - Åmotveien - Baneveien - Egge - Meren - Sjåstad - Tronstad -  Sylling 

Distanse: 29,90 km 
Lenke til Strava-kart: https://www.strava.com/routes/16201411 
 
For klassene M/K13-14 og oppover går etappe 3 fra Sylling skole, ut på Ringeriksveien, som man følger til man 
svinger ned Åmotveien, inn Baneveien, som går delvis på grus til Egge, før man kommer ut på Vestsideveien, 
som man følger forbi Meren og Sjåstad, før man svinger nedenom Tronstad før passering/målgang i Sylling. 
Starten organiseres med oppstilling på gangveien mellom skolen og Svangshagan. Det kjøres master ut av 
Sylling, før feltet slippes på Ringeriksveien. Målgang er i Modumveien, på høyde med bussnuplassen. 
 
Kjørenoter: km 5,7 skarp høyresving 

km 5,7 - 7,5 utforkjøring til bru 
km 9,6 - 11,8 grusvei (OBS! Begynner i sving) 
km 25,1 - 26,0 krevende utforkjøring 
km 26,1 smal bru 
km 27,4 - 28,9 dårlig asfalt 
km 28,4 - 28,9 langesone  
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Etappe 3 
 

 
Konkurranseform: fellesstart 
Klasse: M/K10 og M/K11-12 
Arrangementsdato: søndag 25. august 
Start: Sylling skole (på gangvei ved Svangshagan) 
Mål: Sylling skole (på Modumveien ved bussnuplassen) 
Løype: Sylling - Kyllerud - Trolldalen - Delekant - Tronstad - Sylling 
Distanse: 11,38 km 
Lenke til Strava-kart: https://www.strava.com/routes/16222327 
 
For klassene M/K10 og M/K11-12 går etappe 3 fra Sylling skole i en runde rundt Tronstad mot klokken, før man 
svinger ned til Sylling igjen for målgang. Starten organiseres med oppstilling på gangveien mellom skolen og 
Svangshagan. Det kjøres master ut av Sylling, før feltet slippes etter avkjøringen til Sylling kirke. Målgang er i 
Modumveien, på høyde med bussnuplassen. 
 
Kjørenoter: km 3,8 krevende 180° venstresving 

km 5,8 - 7,5 krevende utforkjøring 
km 6,5 krevende 180° venstresving 
km 7,5 smal bru 
km 8,8 - 10,3 dårlig asfalt 
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Arenakart og fasilitetsinformasjon 
 

 
 
A Klubbtelt og følgebiler 
B Parkering 
C Sekretariat, kiosk, lagledermøte og garderober 
D Oppvarmingsområde 
E Sykkelkontroll (tempo) / innskriving (fellesstarter) 
F Startoppstillingsområde (alle etapper) 
G Langesone (utenfor kartet) 
H Mål og speaker 
I Premieseremoni 
J Sanitet 
K Funksjonærbiler 
 
Den første P-plassen er forbeholdt klubbtelt og følgebiler. Andre biler bes benytte nedre 
P-plass, plassen langs Syllinghallen, eller skolegården. Sekretariat, kiosk, garderober og 
lagledermøte er i Syllinghallen. Oppvarming i løypene er ikke tillatt, men “velodromen” 
rundt gressbanen kan benyttes. Sykkelkontroll før tempoen og innskriving før fellesstartene 
er øverst i gangveien, som leder fra skolen og ned mot hovedveien. Alle etapper starter fra 
denne gangveien. Langesonen på Sjåstadrunden er langs Modumveien ut av Sylling 
vestover. Under Eggerunden er langesonen i Gunnerudveien, også denne vest for Sylling. 
Langesonene er merket, og i gangavstand fra arenaen. Mål på fellesstartene er på 
Modumveien nedenfor arenaområdet. Premieseremoni finner sted på den øvre plassen, 
nærmest gjerdet ned mot hovedveien og mål. Saniteten holder til langs gjerdet, ved siden av 
premieringen. Snuplassen bak skolebygningen er satt av til arrangørens merkede 

funksjonærbiler.  

12 



 

Påmelding og startkontingent 
 
Ordinær påmelding skjer via EQ Timing senest 11. august kl. 23.59. 
Startkontingent pr. etappe: kr 170,- for M/K5-16, kr 300,- for M/K jr. og sr. 
Etteranmelding mot dobbel startkontingent frem til 17. august kl. 23.59. 

 
Tidtaking, startlister og resultatservice 
 
Det benyttes tidtaking fra EQ Timing med Emit-brikker. For de som ikke har 
personlig brikke kan dette leies for kr 200, som betales med Vipps. Brikker som 
ikke blir returnert medfører et gebyr på kr 750. Startlister og resultater 
publiseres på rittets hjemmeside (se forsiden av invitasjonen). Startnumre 
deles ut klubbvis i sekretariatet i Syllinghallen, fra kl. 15.00 fredag. 

 
Lagledermøte 
 
Tid/sted: Syllinghallen kl. 20.30 fredag, eller så fort etappen er ferdig. 
Alle klubber må stille med minst én representant på lagledermøtet, for å sikre 
at viktig informasjon om arrangementet når ut til alle. Det kan forekomme 
endringer fra den informasjonen som står i denne invitasjonen, i tillegg til at 
det vil bli gitt ytterligere informasjon fra kommissærene. 

 
Utøvernes forhold 
 
Det er ikke tillatt med oppvarming i løypene. Vi henstiller til bruk av ruller, eller 
sykling på oppvarmings-”velodromen” markert på arenakartet. Det kan bli 
foretatt sykkelkontroll før start på tempoetappen. Under fellesstartene vil det 
bli stikkprøver av utvalgte ryttere etter målgang. Topp tre må belage seg på 
kontroll. Målfotonummer festes på høyre side fredag og søndag, og på venstre 
side på lørdag. Klasse M/K10 fester på høyre side hver dag. Ryggnummer festes 
ett over hver lomme. På tempoen trengs kun ett slikt midtstilt nummer. På 
fellesstarten er det innskrivning i teltet ved gangveien som er 
startoppstillingsområde (se arenakart). Skiltet langesone er eneste tillatte 
søppelsone. Ryttere som ikke forholder seg til dette risikerer sanksjoner. Ingen 
veier er avstengt i forbindelse med rittet. Det vil derfor forekomme motgående 
trafikk. Syklister må holde høyre side av veien, også der det ikke er midtstripe. 
Kommissærer vil kunne diskvalifisere ryttere som ikke etterkommer dette. 
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Premiering 
 
Premiering skjer fortløpende etter målgang for den enkelte klasse, så fort 
resultatlistene er godkjent. Etter barneidrettsbestemmelsene er det full 
premiering for M/K5-12 (ingen rangering for M/K5-9 og M/K10), ⅓-premiering 
for M/K13-16, og premiering av pallen i M/K jr. og M/K sr. Det deles ut 
pengepremier for de tre beste sammenlagt i M/K jr. og M/K sr. Kontonummer 
for utbetaling av premiepenger sendes til etjotta@hotmail.com. Uavhentede 
premier tilfaller arrangør to uker etter avsluttet arrangement. 

 
Kontaktpersoner 
 

Rolle Navn Mobil 

Rittleder Garry Kjærstad 451 42 779 

Løypesjef André Fernandes 938 89 776 

Arenaansvarlig Bjørnar Volden 489 93 757 

Vaktsjef Otto Bade 415 16 103 

Frivilligansvarlig Børge Filseth 934 12 871 

Sikkerhet- og beredskapsansvarlig Garry Kjærstad 451 42 779 

Sekretariatsansvarlig Tor Sandaker 454 01 198 

Kioskansvarlig Cathrina Kjærstad 484 82 284 

Premie- og seremoniansvarlig Per Magnus Nysveen 991 61 309 

Sponsorsjef Bjarne Berger 908 55 609 

Publisitetsansvarlig Jan Korsnes 928 54 421 

Økonomisjef Erik Tjøtta 924 06 385 

 
Kommissærpanel 
 
Sjefskommissær: Øyvind Nilsen 
Jurymedlemmer: Asgeir Mamen og Audun Pettersen 
Hjelpedommere: Heidi Stenbock-Haakestad, Janne Marie Haakestad Børresen, Lars Blesvik og Svein Erik Torp 

  

14 



 

Veibeskrivelse/omkjøring til rittarenaen 
 
GPS-adresse | Skoleveien 13, 3410 Sylling 
 
Fra Oslo 
Fredag og lørdag: Følg E18 vestover forbi Asker og inn i Lier. Ta avkjøring 22 (Tranbykrysset) 
og følg rv. 282 (Kirkelina) forbi Tranby. I den andre rundkjøringen, nederst i bakken, ta til 
høyre og følg rv. 285 (Ringeriksveien) til avkjøring Sylling. Ta deretter opp Skoleveien på 
venstre side etter én kilometer. 
 
Søndag: Følg E18 vestover forbi Asker og inn i Lier. Ta avkjøring 22 Tranbykrysset og følg rv. 
282 (Kirkelina) forbi Tranby. I den andre rundkjøringen, nederst i bakken, ta til høyre og følg 
rv. 285 (Ringeriksveien) til avkjøring Sjåstad. Fra Sjåstad, der veien ender i et T-kryss, ta 
høyre inn på Vestsideveien. Følg denne via Tronstad og inn til Sylling. Ta deretter opp 
Skoleveien på høyre side litt etter passering av bensinstasjonen. 
 
Fra Drammen 
Fredag og lørdag: Følg enten E18 nordover opp Lierbakkene og ta avkjøring 22 
Tranbykrysset (se deretter direksjoner over, fra retning Oslo), eller ta Nøsteveien direkte fra 
Drammen til rv. 285 (Ringeriksveien) og følge denne til avkjøring Sylling. Ta deretter opp 
Skoleveien på venstre side, etter én kilometer. 
 
Søndag: Følg E18 vestover til avkjøring 23 (Kjellstadkrysset). Følg rv. 285 (Ringeriksveien) til 
Lierbyen. Sving deretter venstre inn på Vestsideveien og følg denne via Tronstad til Sylling. 
Ta deretter opp Skoleveien på høyre side litt etter passering av bensinstasjonen. 
 
Fra Hønefoss 
Fredag og lørdag: Følg E16 sørover forbi Sundvollen og ta avkjøringen mot Drammen. Følg 
rv. 285 (Ringeriksveien) til avkjøring Sylling. Ta deretter opp Skoleveien på venstre side, 
etter én kilometer. 
 
Søndag: Følg E16 sørover forbi Sundvollen og ta avkjøringen mot Drammen. Følg rv. 285 
(Ringeriksveien) til avkjøring Sjåstad. Fra Sjåstad, der veien ender i et T-kryss, ta høyre inn på 
Vestsideveien. Følg denne via Tronstad og inn til Sylling. Ta deretter opp Skoleveien på 
høyre side, ca. 300 meter etter Spar-butikken. 
 
Fra Vikersund 
Fredag og lørdag: Følg rv. 284 (Øst-Modumveien) mot Sylling. Ta rett frem i rundkjøringen 
ved Kyllerud og følg Vestsideveien til Åmotveien. Følg denne over dalen og ta venstre inn på 
rv. 285 (Ringeriksveien). Følg denne til avkjøring Sylling. Ta deretter opp Skoleveien på 
venstre side, etter én kilometer.  
 
Søndag: Følg rv. 284 (Øst-Modumveien) mot Sylling. I Sylling, ta opp Skoleveien på høyre 
side, ca. 300 meter etter Spar-butikken. 
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Overnatting 
 
Bærum og Omegn Cykleklubb har samarbeidsavtale med Scandic Asker, 
som er offisielt ritthotell og kan tilby følgende overnattingspakker: 
 
Enkeltrom inkl. frokost pris pr. pers. pr. døgn kr 850,- 
Dobbeltrom inkl. frokost pris pr. rom pr. døgn kr 1050,-  
Trippelrom inkl. frokost pris pr. rom pr. døgn kr 1250,- 
4-sengsrom inkl. frokost pris pr. rom pr. døgn kr 1450,- 
3-retters sportsmeny pris pr. pers. kr 200,- 
Sportsbuffet (min. 40 pers.) pris pr. pers. kr 250,- 
Middag i eget lokale pris pr. pers. kr 100,- 
 
Reservasjoner gjøres direkte til Scandic Asker: asker@scandichotels.com 
Merk reservasjonen: “Ronde van Vestkant - BBAE230819”. 
Bestillingsfrist: 26. juli 2019. 
 
Hotellets adresse: 
Askerveien 61 
1384 Asker 
 
Scandic Asker ønsker lykke til og hjertelig velkommen til et hyggelig opphold! 
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