
Savner du snøcrossen på Kongsberg? 
Nå har de kreative sjeler på Kongsberg et nytt tilbud på vinterstid! 

  

Vi innbyr herved til Rally Knuten, et uhøytidelig enduro-vinter-treff 

25. februar 2006 kl 1700. 
 

 
 
Treffet vil foregå langs Knuteveien, en smal, svingete, bratt bakke ca 9 km lang. Det 
finnes ikke noe gatelys. På toppen ligger Knutehytta, hvor vi samles til en enkel 
middag etter å ha kjørt opp. Opplegget er som følger: 
 
25. Februar blir en flott vinterdag med knallfin sol i Kongsberg, så her er det gode 
muligheter for å se Kongsbergnaturen på ski. Området mellom Kongsberg Skisenter 
og Knutehytta har et nett av oppkjørte løyper. Det er et flott terreng for turski. Vil du 
heller stå på ski, er jo Kongsberg Skisenter stedet. Når mørket kommer på, samles vi 
på Knutehytta for kjøretreff.  
 
Kjøringa foregår med en felles tur ned fra hytta og til bunnen av bakken, og så kjører 
vi opp igjen en og en. Vi tar en stopp halvveis opp, på Sachsen. Her er en stor 
parkeringsplass hvor alle syklene kan samles. 
 
Tidspunkt Aktivitet 
1700 Frammøte på Knutehytta. Vi parkerer bilene ved Knutehytta. Innsjekk, 

utpakking av sykler, utdeling av startnr osv.  
1730 Vi kjører MC ned til bunnen av bakken, 6km lenger ned. 
1800 Start fra bunnen, en og en med 30 sek intervall, i nummer rekkefølge. 
 Innkomst på Sachsen, litt over halvveis. Her er første stopp, med 

opptelling av deltagerne og en kort pause. Vi venter her til alle er 
kommet fram. 



 Start andre etappe, fra Sachsen, samme metode med 30 sek intervall, i 
den rekkefølge vi kom inn til Sachsen. 

 Innkomst Knutehytta. 
 Heretter er det bare fest og moro, vi går inn på Knutehytta og spiser, 

og holdes der resten av kvelden. Kanskje vanker det også premier. 
 
Krav til sykler: 
”Veteran”-sykler med skilt, og lys i begge ender. Ingen piggdekk. 
Det finnes ikke gatelys langs veien, så alle må ha godt kjørelys for å kunne se veien. 
Vi krever et bra baklys pga sikkerhet. Baklyset kan gjerne være en LED-lampe for 
tråsykler, så man har baklys selv om motoren stopper.  
 
Krav til fører: 
Det blir ikke mulighet for å stille i mer enn en klasse, da alle kjører samtidig. 
 
Sikkerhet: 
Det kan bli noen få flaggposter langs løypa, men de beste vaktene vil være de andre 
førerne. Dersom en fører oppdager noen som har kjørt ut / veltet / skadet seg, må han 
å stoppe for å hjelpe. 
 
Pris: 
200 kr pr fører, 100 kr for andre som vil ha middag. 
 
Veibeskrivelse:  
Kjør E134 fra Kongsberg mot Notodden. Etter ca 7 km kommer du til Saggrenda, 
hvor sølvgruvene ligger. Ta av til høyre inn mot sølvgruvene. Herifra er det skiltet til 
Knutehytta, som ligger ca 9 km fra E134. 
 
Påmelding  
Vi må vite navn og sykkeltype, samt om du har med noen som ikke skal kjøre, men 
som skal ha middag. Påmelding innen 1.februar 2006. Påmelding / spørsmål sendes 
til: 
 
Peer Bakke 
Bonnevies gate 7 
3611 Kongsberg 
email: peer@kongsberg-skisenter.no 
tlf 92229446 
 
Eller 
Anders Hørtvedt 
3618 Skollenborg 
email: anders@kvenna.net  
tlf 91669413 (dagtid) 
 
Vel møtt! 
Mvh 
Kåre Heia / Peer Bakke / Anders Hørtvedt 
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