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PRESSEMELDING – Ladies Tour of Norway 
 

Ladies Tour of Norway tar nye steg! 

- Vi har på rekordtid etablert oss som et kvalitetsritt som sykkelverden setter pris på, sier rittdirektør Roy Moberg.  
 
Skryt fra UCI 
- Vi er ferdig med evalueringen av årets versjon av LTON og har allerede tatt mange valg for å utvikle konseptet videre i 
årene som kommer. Evalueringen tilsier at vi traff veldig bra på de aller fleste områder, og det er spesielt hyggelig at 
også det internasjonale sykkelforbundet har gitt oss veldig bra tilbakemeldinger. Evalueringsrapporten fra UCI 
inneholdt ingen negative merknader, det har kun skjedd èn gang tidligere i Norge i nyere tid. UCI trekker også frem 
den hyggelige atmosfæren og vertskapsrollen vi har greid å skape rundt arrangementet som spesielt positiv. 
Sistnevnte tilbakemelding setter vi stor pris på å høre da det er en kreditt til alle som har stått på for å få 
arrangementet på beina, sier Moberg.  
 
      
Ny prosjektleder og rittleder 
- Som et resultat av evalueringen, har vi i høst jobbet konkret med å styrke organisasjonen rundt LToN. Organisasjonen 
har vært veldig sårbar og bygd på enkeltpersoners evne og vilje til gratis innsats. Vi har nå ansatt Kjell Erik Kristiansen 
som prosjektleder i LToN, sier styreleder Tore Listou. Kjell-Erik Kristiansen er Norges absolutt mest kjente 
idrettsspeaker med en lang og innholdsrik karriére bak seg. Han har jobbet med 8 forskjellige OL, både som speaker og 
TV-kommentator og har de senere årene også jobbet med å gjennomføre helhetlige events for ulike type arrangører.  
 
- Jeg er imponert over den jobben som Roy Moberg & co har gjort med å få dette opp og stå. Dette tror jeg blir en stor 
hendelse i sykkelverden i årene som kommer og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å utvikle konseptet videre, 
sier Kristiansen.  
 
Han vil avlaste Roy Moberg som vil fortsette som daglig leder.-  Vi er veldig glad for å få Kjell Erik inn i organisasjonen, 
han har erfaring og nettverk til å være med på å videreutvikle LToN sin organisasjon, samt å jobbe ut mot media og 
sponsorer forteller Listou. 
 
- Heidi Stenbock Haakestad ønsker ikke å være med videre som rittleder, vi søker derfor etter hennes etterfølger 
forteller Moberg. Heidi har gjort en fantastisk jobb og vi skulle gjerne hatt henne med videre, men må respektere at 
hun nå velger å prioritere annerledes, sier Moberg, som håper på mange gode kandidater til å fylle rollen som rittleder 
i et av verdens raskest voksende sykkelritt for kvinner.   
 
 
WorldTour-ritt status 
I 2016 er Ladies Tour of Norway oppgradert til UCI 2.1, som er det nest høyeste man kan få på damesiden. Det er det 
samme som Tour of Norway og Arctic Tour of Norway, som er de to høyest rankete herrerittene i Norge med såkalt 
UCI 2.HC. 
 
Fra og med 2017 er planen at Ladies Tour of Norway oppgraderes ytterligere til den nye World Tour for damer, det 
høyeste nivået man kan få som dameritt innenfor det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Da blir LToN det høyest 
rankete sykkelrittet i Norge, blant annet på samme nivå som Tour de France og Giro d’Italia på herresiden. 
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- Vi hadde muligheten til å oppgradere til WorldTour-ritt status allerede i 2016, men har valgt å gå «trappa» via 2.1 
status. Det er imidlertid et kvalitetsstempel i seg selv at vi får slike muligheter, sier Moberg. 
 
 
Tv og media 
- LToN har for 2016 garantert sendetid på TV2 hovedkanalen midt under OL i Rio, det samme som Arctic Race of 
Norway har. Det blir 30 minutters sammendrag fra samtlige etapper. Samtidig kommer TV2 til å satse hardt på 
kvinnesykkel i årene som kommer, og vi er forespeilet mulighetene for direktesending på hovedkanalen fra og med 
2017. Dessuten sendes rittet i flere andre land både i Europa og Nord-Amerika. For at vi skal klare å ta det økonomiske 
løftet til et direktesendt TV-event er det nødvendig å styrke det økonomiske fundamentet rundt arrangementet, noe 
det jobbes bevisst med, forteller Kristiansen.  
 
- Det ligger fantastiske eksponeringsmuligheter for hele regionen foran oss dersom vi greier å komme opp på denne 
mediaplattformen, sier Kristiansen. 
 
 
Østfold-arrangement   
- Som en naturlig del av utviklingen vil LToN neste år omfatte flere Østfold byer som vetskapskommuner. Vi ønsker 
strategisk å involvere flere destinasjoner i rittprogrammet og det er allerede klart at lørdagens etappe vil ha start på  
Mysen og målgang med lokale runder i Sarpsborg. Sistnevnte feirer 1000 års jubileum i 2016 og vi skal jobbe tett 
sammen med kommunen for å markere 1000 års jubileet, sier Moberg. Vi ser også på mulighetene for å involvere 
Fredrikstad i tillegg til Strømstad og Halden som har vært hovedtyngdepunktet for rittet tidligere i år. 
  
- LToN kolliderer i 2016 med Grensetreffet, et årlig stort amcar treff i Halden. Det er selvfølgelig en uheldig «kollisjon» 
som begge parter gjerne skulle ha unngått. Vi har imidlertid etablert et konstruktivt samarbeid med arrangørene av 
Grensetreffet, sier Moberg, som lover å sette et visst amerikansk preg på LToN i 2016. Vi skal sammen lage en «pakke» 
som verden aldri har sett maken til før, avslutter en entusiastisk Moberg.   
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Daglig Leder         Presseansvarlig   

        

+47 906 49 339       + 47 943 69 986 

roy@lton.no        per.erik.maehlum@sykling.no  

 
 

mailto:roy@lton.no
mailto:per.erik.maehlum@sykling.no

