Snu arket
Norgesmesterskapet i landeveissykling arrangeres på Røyse 22. - 23. august.
Mesterskapet arrangeres etter retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet
med hensyn smitteverns tiltak. Det er begrensninger i forhold til antall
deltagere og funksjonærer.
Start/målområdet på Svendsrud vil være stengt for publikum, og vi fraråder
innbyggerne på Røyse til å samle seg i store grupper langs løypetraseen.
Start/mål:
Svendsrudmoen Stadion
Løype: 13,6 km:
Svendsrud – Røyseveien – Bønsnesveien – Gomnesveien –
Kirkebakken – Prestegårdsveien – Jørgen Moes vei –
Svendsrud
Lørdag:
Kl. 13:00 – 15:10
Kvinner junior, 5 runder, totalt 68 km
Kl. 16:00 – 19:10
Menn junior, 9 runder, totalt 122,4 km
Søndag:

Kl. 08:30 – 12:05
Kvinner senior, 9 runder, totalt 122,4 km
Kl. 13:00 – 18:15
Menn senior, 15 runder, totalt 204 km, start på Vik

TV2 har 5 timer direkte sending fra mesterskapet søndag.

Dette gir flotte bilder fra Røyse og Ringerike, spredt til et stort publikum.
Alle de beste norske syklistene deltar, med Alexander Kristoff, Edvald
Boasson Hagen og fjorårs-mesteren Amund Grøndahl Jansen i spissen.
Også våre lokale helter i Ringerike Sykkelklubb deltar, både i juniorklassene
og seniorklassene.

Snu arket
Trafikkavvikling:
Lørdag 22. august: regulerte veier fra kl. 12:45 – 19:15
• Trongmoen (Svendsrud) vil være stengt i begge retninger hele
perioden.
• Røyseveien åpen begge retninger, med «sluse» på Svendsrud.
Stengt i en kort periode kl. 12:55 – 13:05, ca. Kl. 15:30 – 16:00, og
ca. 18:45 – 19:00.
• Bønsnesveien enveiskjørt fra Svendsrud til Leine med begrenset
fremkommelighet.
• Gomnesveien enveiskjørt fra Leine til Helgelandsmoen med
begrenset fremkommelighet.
• Kirkebakken stengt i begge retninger.
• Prestegårdsveien retning Hole kirke stengt fra Jørgen Moes vei.
• Prestegårdsveien stengt i en kort periode ca. Kl. 14:30 – 15:00, og
ca. 18:45 – 19:00.
• Jørgen Moes vei enveiskjørt retning Svingerud med begrenset
fremkommelighet.
• Svingerudveien (Beredskapsveien enveiskjørt fra Svingerud til
Helgelandsmoen.
• Frøysugata, Fjellsveien, Hunstadveien og Moesengbakken vil være
åpen for trafikk hele dagen.
• Søndag 23. august: regulerte veier fra kl. 12:45 – kl. 19:15
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Trongmoen (Svendsrud) vil være stengt i begge retninger hele
perioden.
Røyseveien fra Vik til Moeskummen vil være stengt en kort periode
kl. 12:55 – 13:10.
Røyseveien og Hundstadveien vil være åpen begge retninger, med
«sluse» på Svendsrud. Stengt i en kort periode ca. Kl. 11:30 – 11:45,
kl. 12:50 – 13:15 og ca 18:45 – 19:00.
Bønsnesveien enveiskjørt fra Svendsrud til Leine med begrenset
fremkommelighet.
Gomnesveien enveiskjørt fra Leine til Helgelandsmoen med
begrenset fremkommelighet.
Kirkebakken stengt i begge retninger.
Prestegårdsveien stengt fra Jørgen Moes vei.
Prestegårdsveien stengt i en kort periode ca. Kl. 11:30 – 11:45, og
ca 18:45 – 19:00.
Jørgen Moes vei enveiskjørt retning Svingerud med begrenset
fremkommelighet.
Svingerudveien (Beredskapsveien) enveiskjørt fra Svingerud til
Helgelandsmoen.
Frøysugata, Fjellsveien og Moesengbakken vil være åpen for trafikk.

Det vil være vakter i alle kryss som informerer og veileder trafikantene.

