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PRESSEMELDING
Tidenes startfelt til sykkelfest i Halden
Startlisten for Ladies Tour of Norway (LToN) begynner å ta form og arrangørene kan presentere tidenes beste
startfelt i et UCI-ritt i nyere tid i Norge. Vi hadde et meget godt startfelt i fjor, men dette er nok kneppet opp også
fra i fjor, sier rittdirektør Roy Moberg.
Skandinavias eneste UCI kategoriserte etapperitt for kvinner ble arrangert for første gang i fjor og suksessen gjentas i
år 14-16 august. Det er veldig hyggelig at mer eller mindre hele den kvinnelige verdenseliten kommer på start også i
år. Vi har vært opptatt av kvalitet, atmosfære og å skape en folkefest ut av et sykkelritt også for kvinner og vi har
tydeligvis lyktes rimelig godt.
Det at de beste kvinnelige lagene velger å komme opp til Norge også i år det beste beviset på at vi gjorde en del riktig i
2014, sier Moberg.
Topp rankede Rabobank, som herjet i fjorårets LToN, kommer også i år, men skal få hard konkurranse av blant annet
Boels Dolmans, Bigla, Orica, Ale Cippolini og forhåpentligvis norske Hitec. Alle navngitte ryttere som kommer er ikke
100% klart ennå, men det blir flust av VM medaljører på start, kan Moberg love.
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 rittleder Hedi 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 har flere internasjonale lag på venteliste for å være med i årets versjon av LToN, 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 StenbockHaakestad.
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 vi satser på et
spektakulært show med masse folk og stor stemning, sier rittleder 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, avslutter
Stenbock-Haakestad.
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Media og sponsorer er med
Vi startet nærmest på bar bakke i fjor når det gjelder nasjonal oppmerksomhet på kvinnesykling i Norge, men
registrerer økende interesse fra både publikum, sponsorer og media. Vi har knyttet til oss flere nasjonale sponsorer,
noen av de også for en lengre periode, og vi begynner å få en god plattform å bygge rittet videre på, forteller Moberg.
Vi legger mye ressurser i å etablere en god media plattform og vil i år både ha en omfattende sendeplan på Tv2
Sportskanalen og sende «live-stream» fra alle tre rittene. Live-streaming vil sendes både på en nasjonal og en
internasjonal kanal.
Vi opplever stor entusiasme og det blir «stinn brakke» i Halden sentrum, spår Moberg. Det blir sykkelfest i Norge både
i nord og i sør denne helgen, avslutter Moberg som oppfordrer folk til å ta seg en tur til Halden og oppleve festen på
nært hold.
For ytterligere info se vår nettside www.ladiestour.no eller kontakt undertegnede.
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