
Lågendalsrittet 2017 

Svarstad IL Sykkel inviterer til turritt på landevei i vakre omgivelser i Lågendalen.  

Tid: Lørdag 16. september Kl. 11.00 

Start og mål: Svarstad sentrum 

Garderober, sekretariat, kiosk: Lardal barneskole 

Parkering: Skoleområdene, denne vil bli skiltet 

Påmelding: https://reg.eqtiming.no 

Løype: Fra start i svarstad sentrum tar vi av ut på RV40 og følger denne til Hvittingfoss. Fra Hvittingfoss svinger vi av 
hovedveien, gjennom sentrum og setter kursen nordover på FV81. Følger denne til Hvaal der løypa krysser Lågen 
over en smal bru og videre ut på RV40 igjen. Like før Efteløt svinger vi av før brua og fortsetter på østsiden av Lågen 
på FV83, skiltet Bjerknes. Følger denne ca en mil før vi er ute på RV40 rett sør for Hannevold Sag. Her vender rittet 
og går mot sør ned til Efteløt og videre til Passebekk. Vi skal inn i de 4 km lange bakkene opp mot turområdet 
Omholtfjell/ Skrim. Over toppen går det rakt ned mot Svarstad sentrum. Her er det vekselvis utfor og raske flater. 
Løypa svinger til høyre ved Kviberg og ned mot Svarstad på Krokenveien. Rittet avsluttes med en runde rundt 
Brufoss. For de som kjenner løypen fra tidligere år vil slutten være litt forandret. Vi svinger av mot Tanum gjestegård 
og som alle store klassikere venter et kort grusparti på toppen av bakken. Total distanse er 82 km. For detaljert kart, 
bruk adressen under:  

http://www.bikemap.net/en/route/2442036-lagendalsrittet-2014/ 

Oppfordring til alle deltakere: Viønsker størst mulig fokus på sikkerheten under vårt ritt. Det vil være biler og 
motorsykler som følger feltet og sykelistene men veiene er ikke sperret. Vis hensyn til trafikken og husk at normale 
trafikkregler gjelder. Brudd på reglene og uaktsomhet kan føre til at rytter blir disket.  

For mer info, bilder og rapporter, sjekk gjerne ut vår Facebook side: https://www.facebook.com/laagendalsrittet 

Det blir som vanlig enkel servering med kaffe og sjokoladekake etter målgang.  

Vel møtt!  

https://reg.eqtiming.no/?EventUID=36678
http://www.bikemap.net/en/route/2442036-lagendalsrittet-2014/
https://www.facebook.com/laagendalsrittet


 

Priser: 

Forhåndspåmelding innen onsdag 13. september: 300 kr.  

Etteranmelding inntil en time før start: 400 kr.  

Engangslisens: 150 kr.  

Rittet arrangeres i henhold til NCF’s regler for turritt.  

Kontakt:  

Knut Jarle Jaerson Tlf: 90569332 e-post: jaerson1968@gmail.com 
Halvor Aschjem  Tlf: 93223403 e-post: h_aschjem@hotmail.com 
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