Landsfinale i Sikker på sykkel 2019
NAF gratulerer deg med godt resultat i distriktsfinalen av årets sykkelprøve Sikker på
sykkel! Som en av vinnerne av Distriktsfinalen, inviteres du nå til å delta i en landsfinale.
LANDSFINALE I LETOHALLEN 1. JUNI 2019
Vinnerne i jente- og gutteklassen i distriktsfinalen får tilbud om å delta i landsfinalen.
Landsfinalen finner sted i Letohallen på Dal på Romerike lørdag 1. juni. Konkurransen starter
klokken 10.00 med registrering og vil være ferdig senest kl. 17.00. Invitert til å delta i
landsfinalen er den beste jenten og den beste gutten fra hver distriktsfinale.
Deltakerne i landsfinalen skal ikke ha med egen sykkel på finaledagen. Som arrangør sørger
NAF for at deltakerne har sykler tilgjengelig under finalen. Deltakerne må imidlertid ha med
egen sykkelhjelm.
FOR HELE FAMILIEN
Dette kan bli en spennende og hyggelig familieutflukt. Her kan man følge med på
deltakernes sykkelferdigheter, og alle deltakerne setter pris på å ha en egen heiagjeng. Det
vil bli enkel servering for deltakere og ledsagere. Publikum får delta i enkle konkurranser.
VIL DU VÆRE MED VIDERE?
Dere som nå har kvalifisert dere for landsfinalen, må sjekke med deres foresatte om dere har
mulighet, lyst og anledning til å delta. Hvis dere ikke kan delta, må dere gi beskjed om dette
så snart som mulig til de som arrangerte den distriktsfinalen du deltok i. På denne måten kan
vi eventuelt tilby plassen til nestemann på listen.
Det er altså snakk om en landsfinale, så muligheten for å bli norgesmester er tilstede.
Dersom du er født i 2009, 2008 eller 2007 og vinner landsfinalen, blir du invitert av NAF til å
delta i en internasjonal sykkelkonkurranse til høsten. Denne finner i 2019 sted i Genève i
Sveits. Den internasjonale konkurransen arrangeres medio september 2019. Her skal de to
beste jentene og de to beste guttene fra landsfinalen utgjøre et landslag.
Dette laget vil møte mellom 22 og 25 andre slike landslag fra andre søsterklubber i Europa.
VEIBESKRIVELSE TIL LETOHALLEN.
Kommer dere nordfra på E6, kjører du E6 8 km sørover forbi Nebbenes og til Dalkrysset. Ta
av til høyre i Dalkrysset og følg skiltingen mot Leto-hallen.

Kommer dere sørfra på E6, kjører du E6 12 km nordover forbi avkjøringen til Gardermoen,
forbi Mogreinakrysset, ned i dumpa og opp igjen til Dalkrysset. Du passerer Leto-hallen på
venstre hånd og tar umiddelbart av til høyre ved Circle K. Følg skiltingen til Leto-hallen.
Kommer dere med fly, blir dere hentet på Gardermoen med minibuss og kjørt til Leto-hallen.
Letohallen, hotell og konferansesenter, er en del av Best Western hotellkjede. Dere vil derfor
finne Best Western merking på Letohallen.

Lykke til i landsfinalen!

Med vennlig hilsen
På vegne av NAF
Kjell Jarslett

