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Polaris Grand Prix sykkelritt 18.-19. juni 2021  

- Oppgaveliste 
(Oppd. 17.06.21 kl. 16.30) 

 

Funksjoner og oppgaver  
 

Oppgave Ant.fri-

villige 

Navn Merknader 

Rittleder  1 Marianne Balto (48063358)   

Sikkerhetsleder 1 Marianne Balto (48063358)  Søknad fra Vegvesenet og politiet er 

sendt, og tillatelse i orden. Monica melder 

inn rittet til vegmeldingssentralen 175 (før 

og etter) og Duttá avklarer vaktliste med 

politiet.  

Dommer 2 Mette Anti Gaup 

(95280369) 

 

Sekretariat  

  

Fredag 18.6 kl. 17-18 i 

Sirbmá v/grende-huset 

 

Lørdag 19.6 kl. 09.45-

11 Sirbmá  

 

 

2 Mette Anti Gaup 

(95280369) 

Nina Balto Hansen 

(94182097) 

 

 

 

Rittdagene:  

- Dele ut startnr. iht startliste. 

- Ta imot betaling for startkont. og 

engangslisens for etteranmeldte. Se priser 

i programmet.  

- Trimryttere – skrive opp deltakere og ta 

betalt (priser: se programmet). Til turrytter 

brukes startnr.vester. 

- Fylle ut forbundets reg.skjemaer 

- Ta bet. for startkont. og engangslisens. Vi 

har vipps og iZettle (ikke kontanter). 

 

Utstyr i sekretariatet:  

kontorrek.; tusj, penner, plakater, 

kvitteringsblokk, lim, tape, saks, penner 

og sikkerhetsnåler.  

 

Nina Balto Hansen: henter dette fra bua + 

taklys, ropert, startnr., starnr.vester, stor 

klokke, bjelle, antibac, våtservietter og 

engangshansker. 

 

Tidtakere  2 Marianne Balto 

(48063358) 

Tore Larsen (lørdag) 

 

Manuell tidtaking.  

På forhånd: PT (og Tore?) lager startlister 

dagen før og publ. på nett.  

Rigge start- og 

målområde/arena, 

sekretariat-telt mv. 

2 Johan A. Anti 

(99566751) 

Nina Balto Hansen 

(94182097) 

Fredag fra kl. 16.  

Ordne stor klokke til bruk v/start&mål. 

NB! Smittervernregler; arrangør skal ha 

oversikt over alle i start-og målarena. Kun 
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Monica Balto Anti 

(41264148) 

 

syklister og frvillige. Må merkes. Antibac. 

og våtservietter lett tilgjengelig. 

Skilting fredag før kl. 

17.30 (start kl. 18)  

1 Johan A. Anti 

(99566751) 

 

Skilt og kjegler i fotball-bua: Skilt 

sykkelritt-pågår ca 100 m etter vending 5 

km og 10 km samt avstandsskilt til retur. 

Til tempoen: Ta med og plassér i 

veikanten 2 kjegler (etter 2,5 km og 5 km 

fra start). Vær nøye ved måling av 

distansene! 

Skilting lørdag fra kl. 

10 – 12 (start kl. 11) 

1 Johan A. Anti 

(99566751) 

 

Sykkelritt pågår flere steder fra Sirbmá til 

Borsejohka og tilbake til Sirbmá og videre 

til Fanasgieddi – særlig ca. 100-200 m 

sør for Borsejohka, Roavvegieddi og nord 

for Fanasgieddi, samt avstandsskilt 20 

km, 10 km, 1 km og 200 m før mål + 

målstrek. 

Sanitet, lørdag 11-14 2 Sanitet: Aslak Gamst 

Guttorm (41103589) 

Sjåfør - lørdag: Jan Ole Balto 

(41045065) 

 

Førstehjelpskoffertene er på grensehuset.  

Fokus på smittevern. Bruke engangs-

hansker og evt anna smittevernutstyr ved 

evt. kontakt med aktive.  

Premier – 

ordne/bestille og dele 

ut 

 

 

2-3 Ordne premier:  

Stein Joks (97689519) 

Marianne Balto (48063358)  

 

Utdeling:  

Marianne og Mette Anti 

Gaup (95280369) 

Forløpende premieutdeling.  

 

Bruke engangshansker.  

 

Service/lagleder for 

SirbmáIL-ryttere, særlig 

barn og unge 

1-2 Fredag: Soo-Hee Muosát 

(90076120) 

Lørdag: Kjell-Magne Iversen 

(95426309) 

Fredag – tempo.  

Lørdag – også under gaterittet for barn. 

Bistå rytterne med å få satt på startnr, 

veilede om distanse og trasé for de 

minste. Og ellers være tilgjengelig for 

bistand.  

 

Fredag 18. juni 2020 - Temporitt – Individuell start fra kl. 18 

Start og mål: Sirbmá skole/grendehus 

Kl. 18 og forløpende:  

 

10 km: Start: Sirma grendehus, vending etter 5 km v/Skøyen-Varsi:  

M Elite/Senior/Junior, M 50-59, K Elite/Senior/Junior, M 60+, M 15-16, K 60+ 

 

5 km: Start: Sirma grendehus, vending etter 2,5 km nedenfor Sirma:  

K 15-16, M/K 13-14, M/K 11-12, M/K 10, M/K 8 og åpen klasse 

 
Sted (evt oppgave) Ant. 

frivil. 

Navn Merknader 

Briefe veivaktene kl. 

17.40 

1 Marianne Balto (48063358)  

 

Alle veivakter under temporittet 

møter i Sirbmá v/skolen. 
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Start v/Sirma 

grendehus kl. 18.  

2 

 

Mette Anti Gaup (95280369)  

Soo-Hee Muosát (90076120) 

 

Alle syklister starter m/en fot i 

bakken.  

 

E6 sør for start fra kl. 

17.55 til siste 

startende. 

2 Stasjonær- og løypevakter 

Johan A. Anti (99566751) 

Katri Somby (45665594) 

 

Stoppe trafikk begge veier når syklist 

skal ut på veien. Ta med startliste 

(fra nett/sekretariatet). Ta på 

utdelt/gul vest. Ta med en kost – 

kost bort grus i svingen. Siste 

passert; ta med kjegla og sykkelritt-

pågår-skilt. 

Vending etter 5 km fra 

ca kl. 18.05 til siste 

startende. 

2 Stasjonær- og løypevakt: 

Roald Hansen (40066283) 

Nina Balto Hansen (94182097) 

 

 

 

Stoppe trafikk begge veier når 

syklister skal snu (rundt kjegle). Ta 

med og på utdelt/gul vest. Merk av i 

startliste hvem som passerer. Kost 

bort grus i svingen. Siste passert; ta 

med kjegla og sykkelritt-pågår-skilt. 

Vending etter 2,5 km 

fra kl. 18.15 til siste 

startende. 

2 Stasjonær- og løypevakt:  

Jørvin Dervola (45001612) 

Lise Marianne Johansen 

(41273845) 

 

Stoppe trafikken begge veier når 

syklister skal snu (rundt kjegle). Ta 

med og på utdelt/gul vest. Ta m/ 

startliste (fra nett), og merk av de 

som passerer. Ta med kost (hjemme-

fra) for å fjerne grus i svingen/rundt 

kjegla. Siste passert; ta med kjegla 

og evt. skilt.   

Sirma, krysset opp til 

skolen/grendehuset, 

fra kl. 18.10 til siste 

startende. 

1 Løypevakt:  

Kjell-Magne Iversen (95426309) 

 

Reserve veivakt:  

Jan Ole Balto (41045065) 

Vise syklistene veien til mål (opp til 

grendehuset). Ta med og på vest. Ta 

med gult/orange flagg (evt refleks-

vest) og vift når syklister nærmer 

seg. Ta med kost (hjemmefra) for å 

fjerne grus i krysset/ svingen. 

Mål 

v/skolen/grendehuset 

3 Marianne Balto (48063358)  

Monica Balto Anti (41264148) 

Soo-Hee Muosát (90076120) 

 

Tidtaking.  Måldommer Monica. 

Skrive opp startnr. Samle inn startnr 

(som bare deltar i tempo). Dele ut 

premier. 

 

 

Lørdag 19. juni 2020 – fellesstart og gateritt 
 

Start: Sirbmá skole/grendehus 

 

Kl. 11.00: Fellesstart, klasser  

Kl. 11.15 Sirbmá: Gateritt for barn(2-7 år) Distanse: 1 runde.  

Kl.  11.30 Sirbmá: Gateritt M/K 8-12,: 10 min. + 1 runde. 

 

Fellesstart kl 11 

 
Oppgave Antall 

frivillige 

Navn Merknader 

Briefe veivaktene på 

forhånd  

1 Marianne Balto (48063358)  

 

Pr tlf. 

Masterbil 2 Fra Sirbmá kl. 11: Roald Hansen 

(40066283) 

Egen bil? Husk lysbjelke/lys på 

taket og å merke bilen!  
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Fra Roavvegieddi ca kl. 11.30:  

Ulf Børre Hansen (97091002) 

 

 

Dommerbil (Mette 

Anti Gaup dommer) 

 

1 Sjåfør: Jovnna Ánde B. Henriksen 

(41370606)  

Dommer: Mette Anti Gaup 

(95280369) 

Egen bil? 

Husk å merke bilen! Skilt og lys i 

sekretariatet. Dommerbil; ta 

m/ropert!  

 

Service/oppsaml.bil 1 Niillas Strende Andersen 

(47241713) 

 

Egen bil? Kjører etter siste syklist 

fra Sirbmá-Borsejohka-

Fanasgieddi/Båteng-Sirbmá. Husk 

å merke bilen! Skilt i sekretariatet. 

Ta med alle sykkelritt-skilt som 

passeres. Kjøre med Sirbmá-

hengeren?  

Sanitet 1-2 Aslak Gamst Guttorm (41103589) 

Sjåfør: Jan Ole Balto (41045065) 

Egen bil?  

Skilting Sirbmá – 

Borsejohka – 

Fanasgieddi - Sirbmá  

1 Johan A. Anti (99566751) 

 

Sykkelritt pågår flere steder fra 

Sirbmá-Borsejohka-Fanasgieddi-

Sirbmá samt avstandsskilt 20 km, 

10 km, 1 km og 200 m før mål + 

vending-markering i Roavvegieddi, 

målstrek og sette opp målbannere.  

Opprop kl. 10.55 og 

info til syklister 

Start kl. 11. 

1 Marianne Balto (48063358) 

 

 

Sekretariatet bistår. Info om 

masterbilen (slipper når), spes. 

utford. i veibanen; dårlig vei, ingen 

langing og service mv.  

Ved hovedveien/E6 

sørover, øvre 

utkjøring, fra kl. 

10.55-11.01 til siste 

har passert. 

2 Stasjonær- og løypevakter: 

Jørvin Dervola (45001612) 

Katri Somby (46565594) 

 

Stoppe trafikk begge veier når 

syklister skal ut på veien. Ta med 

og på gul vest. 

Roavvegieddi – 

vending  (40 km 

fellesstart), fra kl 

11.20 til ca. 

12.00/siste syklist 

passert 

2 Stasjonær- og løypevakter: 

Sofie Guttorm (47024208) 

Nina Balto Hansen (94182097)  

 

 

Stoppe trafikk når syklister skal 

krysse E6 og snu tilbake gjennom 

parkeringen på E6. Ta med og på 

gul vest. Til siste syklist har passert. 

Ta m/startliste og kryss av. Deretter 

starte til Borsejohka.  

Borsejohka, vending 

v/parkeringsplass før 

brua og svingen, kl. 

11.50-12.30/siste 

syklist passert 

3-4 Stasjonær- og løypevakter: 

Jørvin Dervola (45001612) 

Lise Marianne Johansen 

(41273845) 

 

Etter at siste syklist passert i  

Roavvegieddi:  

Sofie Guttorm (47024208) 

Nina Balto Hansen (94182097)  

 

Stoppe trafikk begge veier når 

syklister skal snu (på parkerings-

plassen). 1 vakt står ca. 100 sør for 

å stoppe biler/informere. Ta med 

og på gul vest. Ta med kost 

(hjemmefra) for å fjerne grus i 

svingen. 

Vending i Båteng  

fra kl. 13.30 til siste 

mot mål har 

passert/oppsamlings-

bil passer (NB! Kun 1 

runde)  

 

3 

 

Stasjonær- og løypevakter:  

Øvre Båteng: 

Synnøve Solbakk (95803133) 

 

Nedre Båteng: 

Lars Erik Bønå (46797450)  

Máret Guhttor ( 90128917) 

Ta med og på vest. Dempe farten til 

biler, passe på at det ikke oppstår 

farlige situasjoner. 

 

I N-Båteng snur syklistene mot 

Sirma; Stoppe trafikken begge veier 

(syklister krysser veien). Ta med og 
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NB! Høy fart ned 

Båteng-bakken!  

på vest. Ta med kost – kost bort 

grus i svingen.  

 

Sirma, krysset opp til 

skolen/grendehuset, 

fra kl. 12.00-12.30 

og 13.15 til 

oppsamlingsbilen 

passerer. 

2 hele tia 

(rullere) 

Stasjonær- og løypevakt (lang vakt-

rullere):  

Marthe S. Hansen (98464809) 

Catherine A. Joks (41925977)  

Trine Guttorm  

Johan A. Anti (99566751) 

 

Stoppe trafikk begge veier når 

syklister krysser veien (heat 1 og 2) 

og  vise syklistene veien til mål (opp 

til grendehuset). Ta med og på vest. 

Ta med gult/orange flagg (evt 

refleks-vest) og vift når syklister 

nærmer seg. Ta med kost 

(hjemmefra) for å fjerne grus i 

krysset/ svingen. 

Mål  3-4 Marianne Balto (48063358) 

Tore Larsen 

Mette Anti Gaup (95280369)  

Monica Balto Anti (41264148) 

 

Måldommer.  

Tidtaker.  

Skrive opp startnr,  

Ta bilde av målgang. 

Samle inn alle startnr.  

Dele ut premier fortløpende. 

 

 
 

 

Kl. 11.15 – 11.45 45 Gateritt  
Kl. 11.15 Sirbmá: Gateritt for barn (2-7 år) Distanse: 1 runde.  

Kl.  11.30 Sirbmá: Gateritt M/K 8-12: 10 min. + 1 runde. 

 
Sted (evt oppgave) Ant. 

Friv. 

Navn Merknader 

Start og mål 

v/Sirbmá grendehus 

kl. 11.10-11.45 

1-2 Monica Balto Anti (41264148)  

+1 

Opprop, info og starte 

E6 sør for start fra kl. 

11.10-11.15 

2 Stasjonær- og løypevaker: 

Kjell-Magne Iversen (95426309) 

Katri Somby (46565594) 

 

 

Stoppe trafikk begge veier når 

syklister krysser veien. En står lenger 

oppe i veien; stopper og informere 

biler. Ta med og på gul vest.  

E6 ca 50 m før 

syklistene svinger 

opp til skolen,  

1 Løypevakt:  

Trine Guttorm 

 

Stoppe biler som evt har startet 

forbikjøring (av syklister) før syklistene 

krysser E6 mot skolen. Ta med og på 

gul vest.  

E6 krysset opp til 

skolen/grende-huset, 

fra kl. 11.10-11.45 

2 Stasjonær- og løypevakter:  

Marthe S. Hansen (98464809) 

Catherine A. Joks (41925977)  

 

Stoppe trafikken ovenfra og nedenfra 

når syklister skal ut på veien. En står 

lenger nede i veien v/butikken; 

stopper og informere biler. Ta med på 

gul vest.  

 

 


