
 

 

PRESSEMELDING 

Klart for ny sykkelfest i Halden  
Verdens beste kvinnelige syklister kommer til Halden også i 2015.  Etter en formidabel suksess 

allerede første året er det klart for ny sykkelfest i Halden 14-16 august 2015.   

 
Sammenlagtvinner 2014, Anna van der Breggen, fikk mye oppmerksomhet fra  

arrangørens podiumgutter 

Vi har fått enormt med bra tilbakemeldinger både fra lag, ryttere, publikum og samarbeidspartnere 

på årets sykkelfestival og gleder oss til å invitere verdens eliten til Halden også i 2015, sier 

rittdirektør Roy Moberg. 

 

Vi følte vi traff veldig bra med konseptet og ser ingen grunn til å gjøre de store endringene. Noen 

nyheter vil det imidlertid bli, blant annet jobber vi med et par alternativer til løypeprofiler, men vi 

ønsker å beholde den kompakte atmosfæren vi greide å skape i Halden sentrum, det satt både 

ryttere, publikum og media stor pris. 

 

Styrke organisasjonen 

Vi jobber med å styrke organisasjonen rundt arrangementet både i forbindelse med selve 

rittgjennomføringen og planleggingen i forkant. Belastningen ble veldig stor på enkelte av oss og vi 

ser et behov for å involvere flere i organisasjonen for å skape en bedre organisatorisk plattform for 

neste år. Dette betyr også at økonomien rundt arrangementet må styrkes og vi håper at sponsorer 

og andre som kan bidra har fått øynene opp for kvinnesykling og ønsker å være med på festen også i 

2015. 

 Vi greide å skape en flott ramme med mye publikum og flotte TV bilder. Lørdagens arrangement 

med 5- 6000 mennesker på Halden havn var magisk og fullt på høyde med flere av herrenes UCI ritt i 

Norge når det gjelder stemning og atmosfære, mener Moberg.  



Utfordrer media 

Det var første gang på over 25 år det ble arrangert et UCI ritt for kvinner i Norge og det er på 

rekordtid bygd opp et konsept som holder høy internasjonal standard for kvinnesykling.  Vi blir av 

flere internasjonale sykkelnettsteder omtalt som et av de beste nye UCI rittene på kalenderen og vi 

har fått mye media omtale i utlandet, blant annet ble årets ritt sendt på nederlandsk TV.  

 

Det skjer fantastisk mye spennende innen utvikling av internasjonal kvinnesykling og vi har en unik 

mulighet til å prege denne utviklingen gjennom Ladies Tour of Norway, sier Moberg som utfordrer 

media her hjemme til å være mer aktiv.   

 

Rittet går samme helgen som Arctic Race, men dette er den eneste helgen hvor vi greier å samle 

verdenseliten i Norge da det er helgen før WC  i Vårgårda.  Vi forsøker å snu «kollisjonen» med Arctic 

til noe positivt og ønsker å bidra til at dette er helgen hvor sykkel står i fokus både i Nord og i Sør, 

sier Moberg.  

 

Viktig for norsk sykkelsport 

Vi satser bevisst på å bygge et godt norsk kvinnelandslag frem mot Rio og VM på hjemmebane i 2017 

og det er derfor veldig viktig å ha et attraktivt UCI ritt i Norge, sier sykkelpresident Harald Tiedemann 

Hansen, som også sitter i styret i Ladies Tour of Norway. Jeg er imponert over hva den lille 

organisasjonen i Halden har greid å få til, mer eller mindre kun på dugnad, og for NCF er det viktig at 

vi bidrar til å skape kontinuitet i organisasjonen og en økonomisk plattform som gjør det mulig å 

etablere dette rittet på et høyt nivå som en årlig tradisjon, forteller sykkelpresidenten.   

 

Sykkelfestival for jenter 

En av de som sørger for at det er kontinuitet er rittleder, Heidi Stenbock-Haakestad, som brenner for 

norsk jentesykling og som er en meget viktig brikke i planlegging og gjennomføring av 

sykkelfestivalen.  Det har vært fantastisk gøy å være med og bygge opp Ladies Tour og oppnå de 

resultatene vi gjorde allerede første året. Det er til tider altoppslukende arbeid, men enormt 

inspirerende.  Jeg er takknemlig for positiviteten vi har møtt på så mange arenaer – dette gir økt 

motivasjon til å fortsette arbeidet. Vi setter stor pris på alle løsningsorienterte mennesker som 

ønsker å bidra, det er mange som har eierskap i dette prosjektet, sier en entusiastisk Stenbock-

Haakestad.  

Vi vil også videreutvikle konseptet «Jenter på tur» som et mosjonsritt for jenter i alle aldre. Det var 

rørende å se så mye aktivitetsglede og mestringsfølelse. Vi ser også på noen nye og artige traseer for 

de yngre, så med oppgradering av barnerittet på plass må vi vel kunne si at vi lager sykkelfest for 

alle. Nå gleder vi oss til å gjenskape den magiske stemningen i august 2015, avslutter Stenbock-

Haakestad. 

For ytterligere informasjon kontakt: 

Roy Moberg 

Mob.tlf. 90649339 

e-mail: roy@lton.no  

 

Halden, 5. november 2014 
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