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PRESSEMELDING – Ladies Tour of Norway 
 

Ladies Tour of Norway – Folkefest på to hjul 
 
Startlisten for Ladies Tour of Norway (LToN) er klar, og arrangørene kan presentere tidenes beste startfelt i et UCI-
ritt i nyere tid i Norge. -Fjorårsvinneren Anna van der Breggen kommer med et knallsterkt Rabo-Liv lag for å forsvare 
fjorårsseieren, men de skal få hard konkurranse, sier rittdirektør Roy Moberg.  
 
Boels Dolmans, Bigla, Orica, Ale Cippolini og forhåpentligvis norske Hitec bør ha gode muligheter til å utfordre Rabo-
Liv. Orica kommer med svenske Emma Johansson i spissen og har vinnerambisjoner. Norske Hitec med en formsterk 
Emilie Moberg håper også å bite godt i fra seg på hjemmebane. I tillegg har vi mange andre verdensnavn som kommer 
til å sørge for at det blir action under årets utgave av LToN. 
 
Skandinavias eneste UCI kategoriserte etapperitt for kvinner ble arrangert for første gang i fjor og suksessen gjentas i  
år 14-16 august. Vi har vært opptatt av kvalitet, atmosfære og å skape en folkefest ut av et sykkelritt også for kvinner 
og alt ligger nå til rette for en skikkelig sykkelfest, forteller Moberg. 
 
Fem norske lag 
En av hoved målsetningene med LToN er å stimulere norske jenter til å satse seriøst på sykkel. I tillegg til Hitec har vi 
ryddet plass til 4 norske klubblag blant de totalt 17 lagene som stiller på start, sier Teknisk sjef Heidi Stenbock-
Haakestad.  Dette blir en glimrende mulighet for ryttere både fra Bergen CK, Victoria CK, IK Hero og Grimstad SK til å 
prøve seg mot de virkelig store lagene, her får man sett hvor lista ligger for å hevde seg internasjonalt i tøffe ritt. 
 
Vi kunne ha hatt et ennå større startfelt, men vi ønsker å sette fokus på kvalitet og å tilby lagene et skikkelig godt 
produkt i stedet for å øke antallet lag ytterligere. Det er jo et luksusproblem, må innrømme at vi er litt smigret over 
den positive responsen vi har fått fra alle lag som vil være med, sier Stenbock-Haakestad.  
 
Nye spektakulære løyper 
Vi har gjort noen endringer i etapper og løypetraseer fra i fjor. Halden er 350 år i år og vi arrangerer derfor et 
criteriumsritt i byens gater som vi kaller 350Criterium. Det er et invitasjonsløp fredag kveld og det kommer til å bli et 
forrykende show med masse folk og god stemning, storskjerm og Tv-overføring, sier Teknisk sjef Stenbock-Haakestad. 
 
Lørdagen etappe er identisk som i fjor med den forskjellen at vi har en noe lengre og mer krevende lokal runde. Vi 
arrangerer også mosjonsrittet «Jenter på Tur» samme dag og i samme løype som proffene, her ser vi også så langt en 
pen økning i antall deltakere i forhold til i fjor.   
 
Søndagens avsluttende etappe starter midt på gamle Svinesundbroen og etappen går både inn og ut av Sverige og 
avlegger også Sarpsborg kommune og Hafslund Hovedgård et besøk, før avsluttende runder i Halden sentrum. Vi 
ønsker å favne større deler av Østfold og er veldig glad for å kunne benytte Hafslund Hovedgård som arena, sier en 
entusiastisk Moberg, som oppfordrer både Haldensere, Sarpinger, Svensker og alle andre som har mulighet til å følge 
rittene «live» om å komme seg ut i løypene og lage folkefest.  
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Sendes på TV og nett 
Alle rittene overføres på TV2 Sportskanalen og det vil være egne live-stream sendinger hver dag både på procycling.no 
og UCI sin web-plattform.  
 
Vi har etablert såkalte «hot-spots», dvs steder i løypene som det er spesielt fint å følge rytterne underveis, her vil det 
blant annet bli mye TV-bilder. Aktuelle hot-spots har vi på innlagte spurter og på utvalgte steder i de lokale rundene 
både lørdag og søndag, samt Hafslund Hovedgård på søndagens etappe. Vi håper folk kjenner sin besøkelsestid, tar 
fram flagget og kommer ut for å heie langs løypa.  
 
Vi har en flott hjemmeside (www.lton.no) hvor man enkelt finner program og oversikt over de ulike løypene, samt 
sendeplaner for TV og nett på de forskjellige dagene forteller Moberg som håper på skikkelig Tour de France stemning 
i Østfold og Strømstad til helgen. 
   

 
Med vennlig hilsen   
  
Roy Moberg 

Daglig Leder/Event Director 

Ladies Tour of Norway- in Halden 
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