PRESSEMELDING
Ladies Tour of Norway er tildelt WorldTour-ritt status for 2018. Det ble klart under UCI kongressen
i forbindelse med VM I Bergen. WorldTour rittet arrangeres 16. - 19. august og vil kjøres som et
etapperitt fordelt på fire etapper med god geografisk spredning i Østfold.
Vi har fått ekstremt mange gode tilbakemeldinger fra alle kanter på årets arrangement, inkludert
UCI, så det kom ikke som en stor overraskelse for oss å få fornyet tillit, men å være World Tour
arrangør er veldig attraktivt og det er mange om beinet så vi tok ingen ting for gitt.
Vi skal bygge videre på vårt unike Ladies Tour konsept og ønsker å involvere og skape engasjement i
hele regionen. Planleggingen har allerede startet, det er mange brikker som skal på plass både med
hensyn til økonomi, organisasjon, vertskapsbyer, løyper, TV produksjon, mm.
Vår visjon er å skape begeistring for alle involverte, gjennom begeistring skaper vi verdier. Et World
Tour ritt på sykkel har et ekstremt stort potensiale i seg som verktøy for å skape verdier for både
turisme, kultur, næring og opplevelser, det viser ikke minst VM i Bergen.
Vi har tatt sjumilssteg de siste årene, 2017 var et enormt løft ikke minst i forhold til media og Tv
produksjon og vi håper alle våre eksisterende og nye samarbeidspartnere ønsker å være med og
bygge konseptet videre. Som Norges eneste World Tour ritt har vi en unik mulighet til å bygge en
merkevare som gir gjenklang ikke bare i Norge, men også globalt.
Gjennom hardt arbeid og gode samarbeidspartnere viste vi i år at vi kan levere et produkt som
sykkelverden setter pris på, vi kan derfor allerede nå love at hele verdenseliten gleder seg til å
komme tilbake til Ladies Tour i august neste år.
Det er bare å merke av i kalenderen for august 2018, da skal vi vise hele verden at vi kan lage
skikkelig sykkelfest i Østfold.
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