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Som en erstatning for det velkjente Polarsirkelrittet  
arrangerer vi i år Helgelandsrittet søndag 3. juni. 

Rittet starter på Skillevollen med vendepunkt i  
Utskarpen (kort løype) og på Nesna (lang løype),  
målgang på Skillevollen.  
 
 
Det vil bli turritt for klassene menn og kvinner (M/K) 17 år+, og aktivritt for klassene M/K 10-
16. I tillegg arrangerer vi et Knøtteritt for de yngste, 0-9 år. 
Hoved rittet vil gå i det flotte landskapet etter riksvei 12 fra Mo til Nesna, der det er vending 
og man returnerer til mål på Skillevollen. Her får du prøve deg i samme løype som proffene 
syklet i Arctic Race of Norway i 2016. For de som synes Sjonfjellet blir for hardt har vi en 
snillere etappe der man har vending i Utskarpen. 
 
Vi håper at så mange som mulig børster støvet av sykkelen og blir med på moroa. Det er 
også mulig å delta med el-sykkel i turritt klassen til Utskarpen og til Nesna. (full fart så lenge 
batteriene holder) 

Skillevollen-Utskarpen-Skillevollen (vendepunkt ved Utskarpen skole) 
De som har gått med en drøm om å sykle til Utskarpen har nå muligheten få oppfylt denne 
drømmen og nyte utsikten over Ranafjorden fra toppen av Bustneslia. 
 
Skillevollen-Nesna-Skillevollen 
For de som vil sykle litt lenger kan vi tilby en uforglemmelig tur til Nesna. En spektakulær tur i 
et vilt og vakkert landskap hvor du utfordres av 2000 høydemeter langs løypa.  

 
Knøtteritt og familieaktiviteter 
På Skillevollen vil det bli Knøtteritt for de minste og her er det lov å stille med alt som har hjul 
– trehjulssykkel, sparkesykkel og vanlig tohjulssykkel. Har du Ola-bil kanskje, så ta den med.  

Rundbane 0,5 km Skillevollen 
Rundbane 1,0 km Skillevollen 
Rundbane 1,5 km Skillevollen 

Rundbaneritt for ungdom aktiv ritt har 3 ulike distanser. 

K/M10, rundbaneløype, 5 km 
K/M11-12, rundbaneløype, 10 km 
K/M13-14, rundbaneløype, 20 km 

Vi satser på bredde og håper at vi får deltakere fra 0 til 100 år, Skillevollen Kro holder åpent 
hele dagen.  

Praktiske opplysninger:       Sponsorer 2018 
Rittleder        Helgeland Sparebank 
Jan Birger Solheim – mobil 917 21 970     Sport1 Sportshuset Mo 
 


