
 

 
 

PRESSEMELDING 
 

Ladies Tour of Norway og Arctic Race of Norway lager sammen  
en superhelg på sykkel  

Ladies Tour of Norway og Arctic Race of Norway går sammen om å lage skikkelig sykkelfest i 

august. Begge rittene vil arrangeres i uke 33, og gjennom et tett samarbeid med TV2 ønsker de to 

arrangørene å lage en unik superhelg på sykkel som vil sette sitt preg på hele sykkelverdenen. 

- Vi fikk en henvendelse fra Arctic Race for noen uker tilbake om å utvikle et konsept som gjorde det mulig 

å arrangere begge ritt samme helg i august. Arctic Race of Norway var opprinnelig terminfestet til helgen 

før Ladies Tour, men dette kolliderte både med EM på sykkel og EM i Friidrett, noe som slo negativt ut for 

rittet i nord.  Etter en god dialog hvor vi fremsatte våre krav og forutsetninger for et samarbeid, så 

konkluderte vi raskt med at dette vil være en god mulighet for å skape en ekstra «boost» også for oss, 

forteller rittdirektør for Ladies Tour, Roy Moberg. 

- Vi forsøker alltid å finne gode løsninger for alle som henvender seg til oss og vil samarbeide. Dersom vi 

kan bidra til å skape en skikkelig sykkelhelg både i nord og i sør for både kvinner og menn så gjør vi mer 

enn gjerne det, sier Moberg.  

 

- Vi i Arctic Race er veldig glad for den positive responsen vi fikk fra Ladies Tour og Moberg når vi kom med 

vår henvendelse før jul om en felles arrangementshelg, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik 

Dybdal. En kollisjon med EM på sykkel i Glasgow ville ha vært uheldig for oss med hensyn til å få sterke lag 

og profilerte ryttere på startstreken. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med Ladies Tour og vi skal gjøre 

vårt for at dette skal bli en skikkelig vinn-vinn-situasjon for begge ritt, fortsetter Dybdal. 

- TV2 er innstilt på å legge store ressurser i å lage en skikkelig superhelg på sykkel, og begge rittene blir 

sendt direkte på TV2s hovedkanal to timer sammenhengende fra hvert ritt og med TV-studio og 

oppsummeringer i forkant og etterkant fra respektive ritt.  Dette betyr stor nasjonal og internasjonal 

oppmerksomhet og økt interesse også for Ladies Tour, sier Roy Moberg.   

Franske ASO (Amaury Sport Organisation) er medarrangør av Arctic Race. ASO er verdens desidert største 

sykkelorganisasjon og eier blant annet Tour de France, Paris-Nice, Paris-Roubaix, Rally Dakar, mm. Arctic 

Race arrangeres for sjette gang i år og rittet har fra starten av vært en gigantisk folkefest som har 

involvert store deler av Nord-Norge. 

- Vi er mektig imponert over hva de har fått til i nord. Samarbeidet mellom norske og franske arrangører er 

meget profesjonelt utført og vi har masse å lære, sier Moberg. Samarbeidet mellom Ladies Tour of Norway 

og Arctic Race kan dessuten gi tilgang til nye markeder og målgrupper og dette er muligheter som vi vil 

kunne nyte godt av både i 2018 og i de kommende år, fortsetter Moberg. 

 

Vi har blitt enige om en kjøreplan både med hensyn til etapper, målgang og sendeskjema som passer oss i 

Ladies Tour veldig bra. I praksis betyr det at vi har målgang på kveldstid på fredag, samt noe tidligere 

målgang enn opprinnelig planlagt på lørdag og søndag. Arctic Race vil tilpasse seg vår kjøreplan slik at 

begge rittene kan sendes direkte på TV2 sammenhengende, uttaler en fornøyd Moberg. 

- Konseptet for den aktuelle uken i august blir helt unikt, og sammen med TV2 gleder vi oss til å ta fatt på 

planleggingsarbeidet, avslutter både Dybdal og Moberg. 



 

 
 

Fakta om Ladies Tour of Norway (LToN) 

 

-  Arrangeres 16. - 19. august 2018 i Østfold og er det eneste World Tour rittet på sykkel i Norge.  

-  Rittet arrangeres for femte gang og hadde også World Tour ritt status i 2017.  

-  LToN sin visjon er å skape begeistring for alle involverte. Gjennom konseptet «In It To Spin It» 

 jobber vi målrettet for å skape varige opplevelser og verdier for alle våre samarbeidspartnere.  

 

-  LToN har tatt sjumilssteg på kort tid, 2017 var et enormt løft ikke minst i forhold til media- og TV- 

 produksjon. LToN vil også i 2018 bli direktesendt på TV2 Hovedkanalen, samt bli distribuert 

 internasjonalt. 

 

For nærmere informasjon:  

 

Prosjektleder, media: Kjell Erik Kristiansen 

Tlf + 47 465 42 820 

e-mail: kjellerik@lton.no 

Rittdirektør Roy Moberg    
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