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Ladies Tour of Norway på sykkel blir World Tour-ritt og kommer til å vises direkte på TV2 også i 2018. 
- Vi har fått bekreftet fra TV2 at de vil sende rittet også neste år, noe vi selvfølgelig er veldig godt fornøyde med, 
sier prosjektleder Kjell-Erik Kristiansen. 
LToN arrangeres i 2018 i dagene 16. - 19. august. 

 
- Nå er vi i startfasen med forberedelsene til neste års ritt. Det meste av organisasjonen er med videre, og vi jobber nå 
med å finansiere TV-sendingene og alt rundt omkring rittet, sier Kristiansen. 
LToN kommer fortsatt til å gå i Østfold, og man jobber i dagene med å ta fram løypene som skal brukes. 
- Vi er usikre på om vi skal beholde prologen på torsdag. Den tar lang tid, og man får ikke riktig tilbake det man vil for 
publikum og aktive. Hva det blir denne dagen er foreløpig åpent, men fredag, lørdag og søndag blir det fellesstarter 
som i år, fortsetter Kristiansen. 
Han forteller at man kommer til å beholde mye av det rittet ble bygget på i 2017, men at etappene ikke blir helt like. 
Det kan også bli forandringer i start- og målbyene.  
- Men det er viktig for oss å beholde en Østfold-profil. Vi har et meget bra samarbeid med fylkeskommunen, og derfor 
holder vi oss i vårt eget fylke for det meste. 
 
TV2 kommer til å sende de tre siste etappene på hovedkanalen, akkurat som i år. 
- De var veldig fornøyde med seertallene, som på det meste var straks under 25 prosent av de som så på TV i Norge. 
Vi må huske at dette var det første kvinnerittet på World Tour-nivå i Norge, og vi mangler jo profiler som herrenes 
Edvald Boasson Hagen og Aleksander Kristoff. Men damesykkel er på rask vei opp, og vi har profiler på gang som 
unge Susanne Andersen som var nummer 7 i VM og Haldens egen Emilie Moberg. Jeg tror bare vi har sett 
begynnelsen på denne utviklingen, mener den profilerte speakeren, som jobber med LToN under hele året. 
Kristiansen forteller videre at man skal se over hva man gjør med de internasjonale TV-rettighetene. I år ble det 
meste sendt på UCIs egen Youtube-kanal, men om det blir slik neste år er foreløpig usikkert. 
- Dessuten må vi få på plass medieavtalen med sykkelforbundet før vi 100 prosent kan binde oss til TV2, men det 
regner jeg med at vi greier, sier prosjektlederen. 
 

  
DEN BELGISKE mesteren Jolien d’Hoore vinner 1.etappe på Mysen.  
Det var folkefest i målområdene under Ladies Tour of Norway i august.  
Nå håper arrangøren på flere folkefester i 2018.  
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Ladies Tour på TV2 også i 2018  
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