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PRESSEMELDING NR. 4 
 

Uno-X ny generalsponsor for Ladies Tour of Norway 
 
Ladies Tour of Norway har etablert en 3-årig samarbeidsavtale med Uno-X Gruppen som rittets generalsponsor. 
 
-Å bygge en solid plattform for et profesjonelt etapperitt for kvinner i Norge er et langsiktig prosjekt og vi er derfor 
veldig glad for å ha fått med oss Uno-X som rittets generalsponsor for de neste 3 årene, sier daglig leder i Ladies Tour 
of Norway, Roy Moberg  
 
Denne samarbeidsavtalen sikrer oss et godt fundament til å utvikle rittet videre, ikke bare økonomisk, men også med 
hensyn til marked og omdømme. Vi anser Uno-X for å være en av de absolutt viktigste bidragsyterne til å bygge norsk 
sykkelsport for tiden og det var strategisk viktig for oss å få med Uno-X med på laget. 
 
Selv om Ladies Tour allerede første året i 2014 samlet mer eller mindre hele verdenseliten, og ble en braksuksess, så får 
man ikke den samme oppmerksomheten som de øvrige UCI rittene for menn i Norge.  
 
-Vi har fulgt med på Ladies Tour of Norway en tid og for oss var det naturlig å inngå en slik avtale nå, sier sykkelsjef 
Jens Haugland i Uno-X. -Vi er et drivstoffselskap som ønsker å være med på og utvikle norsk sykkelsport, inkludert 
satsing på jentene. Gjennom en 3-årsavtale håper vi å kunne bidra til å utvikle Ladies Tour of Norway og at de blir mer 
synlig i media. Vi tror rittet har et stort utviklings potensiale, avslutter Haugland. 
 
-Ladies Tour of Norway, Skandinavias eneste profesjonelle etapperitt for kvinner på sykkel, samler også i år store deler 
av den kvinnelige verdenseliten. Vi er stolte av å kunne presentere et startfelt som inneholder 11 av de 15 beste lagene 
på verdensrankingen, forteller Moberg. 
 
-Det vil bli Tv sendinger fra alle etappene av årets versjon av Ladies Tour på blant annet Tv2 Sportskanalen i tillegg til 
«live-streaming» på UCI sin plattform. Mye arbeid gjenstår, men vi er i god rute til å lage skikkelig sykkelfest i Halden 
og omegn 14-16 august, avslutter en entusiastisk Moberg. 
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