NOTS
Drammen og Omegn

Om NOTS
• Grunnlagt i 2004
• Av terrengsyklister, for terrengsyklister
• Interesseorganisasjon for alle som definerer seg som terrengsyklister i Norge
• Ca 1200 medlemmer
• NOTS Drammen og Omegn inkluderer følgende kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drammen
Nedre Eiker
Modum
Hurum
Svelvik
Sande
Røyken
Lier

Hva står NOTS for
• Politisk uavhengig organisasjon
• Ivareta terrengsyklisters rettigheter
• Være talerør for alle som sykler i terreng
• Bidra til holdningsskapende arbeid innad i miljøet
• Jobbe for bærekraftig bruk av marka
• Bidra konstruktivt ved konfliktsituasjoner mellom ulike brukergrupper

Stivettregler
1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som
innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Veien videre
• Samarbeid med andre interesseorganisasjoner om bærekraftig bruk av marka og
fjellområder
• Lokal tilstedeværelse
• Økning i antall solgte terrengsykler de siste årene; behov for NOTS
2014: 140.000 solgte personbiler, 400.000 solgte sykler, herav 200.000
terrengsykler
• Delta i offentlig debatt og diskusjoner rundt bruk av marka
• Sparringpartner for interesseorganisasjoner og offentlige etater
• Holdningskampanjer og informasjonsarbeid både ovenfor terrengsyklister og andre
brukere
• Deltagelse i FNF

