Pressemelding Norges koseligste turritt og Ladies Tour Barneritt
I forbindelse med Ladies tour of Norway ønsker Halden CK å sette fokus på den helsemessige
gevinsten av å bruke sykkelen som fremkomstmiddel. Under sykkelfestivalen fra 15.-17. august blir
det arrangert barneritt i den lukkede prologløypa på fredag, mens det lørdag 16. august blir
arrangert et mosjonsritt kun for damer fra Strømstad til Halden.
Vi har vært så heldige å få to gode
samarbeidspartnere i Sparebankstiftelsen Halden og Spenst,
sier en engasjert rittleder Heidi
Stenbock-Haakestad. Kjell Hagen fra
Sparebankstiftelsen kan bekrefte at
de gleder seg over et nytt
breddetilbud. Når det i tillegg er
koblet sammen med den spennende
nyskapningen som Ladies Tour med
verdens beste kvinnelige syklister er,
så er det ekstra stas å være med.
Dette blir en historisk spennende dag
for Halden, med folkefest som
omfatter 1814-jubileum, UCI-ritt,
barneritt og kvinnenes mosjonsritt.
Vi er stolte av å være med på å trygge gjennomføringen av alt dette! Sparebank1 Halden, her
representert ved Tom Willy Prangerød, er også med og bidrar økonomisk til at Halden CK som klubb
kan påta seg et slikt stort arrangement.
Stenbock-Haakestad kan videre fortelle at mosjonsrittet har ingen utstyrs- eller aldersbegrensning
og kun har tidtaking for å vite at de har fått alle i mål. Tiden blir ikke rangert, men kan finnes på
hjemmesidene i etterkant. Her kan man stille med alt fra racersykler til «Brelettsykler» med kurv. Vi
kommer til å premiere den mest kreative ekvipasjen! Det vil bli servert forfriskninger og jentene kan
vente seg koselige overraskelser i målområdet. Vi har til og med sistemannspremier, for dem som
eventuelt må stoppe opp og heie mens eliten passerer, ler hun. Vi har valgt en slik profil for å vise at
vi virkelig har lyst å gi alle jenter og damer en mulighet til å senke skuldrene og bare være med fordi
det er gøy! Vi oppfordrer alle bedrifter som har jenter blant sine medarbeidere til å bidra økonomisk
til å få flest mulig av sine jenter på start, sier Steenbock-Haakestad. Veronica Lund fra Spenst Halden
understreker at å ta vare på helsa er jo deres viktigste grunn til å være med å bidra i prosjektet. Hun
har utfordret de andre Spenst senterne i Østfold til internkonkurranse; hvem deltar med flest
medlemmer?
Samtidig som de tråkker noen mil for egen helse, vil de støtte ryttere som Emilie Mobergs mulighet
til å få sykle på hjemmebane og gi en liten del til Rosa sløyfeaksjonen. Emilie vil sammen med de
andre ambassadørene stille på noen treningsøkter i løpet av sommeren, her vil de gi nyttige tips om
både trening og hvordan man best disponerer krefter under et ritt.
Påmelding til Norges koseligste mosjonsritt åpner 19. mai, annonse for dette blir å finne i HA og mer
informasjon finnes på www.ladiestour.no

