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2018

UCI WORLD TOUR

* Norges første World Tour-ritt på sykkel
* Hele verdenseliten på start
*   Live på TV2 hovedkanalen 



LADIES TOUR OF NORWAY 2018
Dato:                         16.-19.august 2018
Etapper:                    4 etapper, tempo evt lagtempo torsdag og fellesstart fredag-søndag
TV:                             Live TV2 hovedkanalen, ca 2 timer hver dag fredag-søndag
Status:                      Ladies World Tour (høyeste nivå)
Deltakere:                 De 20 beste lagene i verden får automatisk innbydelse
Sted:                         Østfold, etapper skal være klare i overgangen januar/februar

Historikk:
Ladies Tour of Norway har på rekordtid nådd syklingens høyeste nivå, nemlig World Tour (WWT).
Det er samme nivå som for eksemel Tour de France, Giro d’Italia og Paris-Roubaix blant herrenes
ritt.



LToN ble dermed Nordens første etapperitt for damer som fikk denne statusen. Det er det første 
damerittet noen gang på dette nivået i Norge. Hit kommer hele verdenseliten, akkurat som i 2017.
Med denne statusen kommer også LToN inn blant de rittene i verden som får betydelig mer 
oppmerksomhet på TV. Arrangøren har allerede gjort en avtale med TV2 hovedkanalen om 
direktesending i Norge også i 2018. Nytt i 2018 blir at LToN kommer til å inngå i en helg der TV2
satser på en sykkelhelg med både LToN og Arctic Race of Norway samme dager.

Rittet vil også bli vist internasjonalt. I 2017 hadde LToN distribusjon til hele verden enten via inter-
nett live eller liniær TV. Dette kommer vi til å videreføre i 2018.Damesykling er på vei oppover og 
holder på å bli en TV-idrett på lik linje med herrenes proffsykling.

LToN startet opprinnelig i Halden for bare tre år siden. I 2016 utvidet man for første gang til å
dekke store deler av Østfold, blant annet kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Eidsberg,
Askim, Rakkestad og Strömstad. Arrangøren jobber for å gjøre rittet til et signal-arrangement for
Østfold, et vindu som kan vise fylket vårt til hele det norske folk og til hele resten av verden. 

Den enormt raske veien til syklingens høyeste nivå samt effekten av å bli et arrangement for hele
Østfold er blant årsakene til at LToN var en av 7 kandidater til Østfold-prisen for 2016 og 2017.

Rittet har i de tre første årene sett verdensstjerner som Anna van der Breggen, Holland (olympisk



mester 2016), Megan Guarnier (amerikansk mester 2015 og 2016), Lucinda Brand, Holland 
(hollandsk mester 2015) og VM-dronningen Marianne Vos, Holland som vinnere. Haldens egen
Emilie Moberg har vært på pallen i hjembyen i to utgaver. I 2018 blir det meget interessant å følge
Emilie og hennes venninne Katrine Aalerud som er de to første norske proffene på et utenlandsk
lag (danske Team Virtu). Unge Susanne Andersen fra Stavanger var nr.7 på VM i Bergen og 
regnes som et av de største talentene i verden. Norge har jo dessuten også et eget profflag på
høyeste nivå i kvinnesykling i form av Hitec Products med base i Rogaland. 

2017 UCI Women’s WorldTour calendar
3 March Strade Bianche Italy
18 March: Trofeo Alredo Binda Italy
25 March: Gent–Wevelgem Belgium
15 April: Amstel Gold Race Netherlands
18 April: La Fleche Wallone Belgium
22 April: Liège–Bastogne–Liège Belgium
26-28 April: Tour of Chongming Island China
17-19 May: Amgen Tour of California USA
19-22 May: Emakumeen XXXI. Bira Spain
4 June: Philadelphia Classic USA
13-17 June: OVO Energy Women’s Tour Great Britain
6-15 July: Giro d’Italia Internazionale Femminile Italy
17 July: La Course by le Tour de France France
28 July: Prudential Ride London Great Britain
10 August: Vårgårda TTT Sweden
12 August: Vårgårda Road Race Sweden
16-19 August: Ladies Tour of Norway Norway
25 August: GP Plouay-Lorient France
28 Aug-2 Sept: Boels Rental Ladies Tour Netherlands
16 September: Madrid Challenge by la Vuelta Spain 
21 October Tour of Guangxi China



TV-tider TV2 hovedkanalen 2017
Torsdag 16.aug:        Usikkert, men muligens live på nettet eller i annen kanal
Fredag 18.aug:         Live TV2 hovedkanalen 2 timer (back-to-back med Arctic Race)
Lørdag 19.aug:         Live TV2 hovedkanalen 2 timer (back-to-back med Arctic Race)
Søndag 20.aug:        Live TV2 hovedkanalen 2 timer (back-to-back med Arctic Race)

Internasjonalt:
Vi jobber med de internasjonale rettighetene. I 2017 ble LToN vist live på UCIs (det internasjonale
sykkelforbundet) hjemmeside. Dermed var det mulig å se rittet direkte i hele verden. For nord-
Amerika var det TV-kanalen FloSports som sendte LToN. Vi jobber med å utvikle de internasjonale
sendingene, og det viktigste for oss er at det blir mulig å se rittet over hele verden.
Vi regner med en avklaring på dette i de første månedene i 2018.

Tentativt program for 2018
Etappene er ikke klare før i januar/februar, men vi jobber pr idag med følgende plan:

Torsdag 16.august:    Evt lagtempo, muligens Aremark-Halden eller liknende
Fredag 17.august:     ”Indre Østfold-etappen”.
                                  Rakkestad-Askim-Spydeberg-Mysen med flere passeringer i 
                                  Askim/Spydeberg
Lørdag 19.august:     ”Mellom storbyene”
                                  Antagelig Fredrikstad-Sarpsborg med samarbeid med bl.a. triathlon i
                                  Fredrikstad og passering to ganger der. Målgang ved Festiviteten i 
                                  Sarpsborg
Søndag 20.august:    Sverige-Halden, ”Swe-Nor-etappen”
                                  Mye det samme som i 2017 med hele tre grensepasseringer mellom Norge 
                                  og Sverige. Startsted ikke avklart. Muligens nye sluttrunder i Halden.



Dette er trøyene i LToN 2017

Ledertrøye World Tour
Den rytter som til enhver tid leder UCI Women’s World Tour bærer en spesiell ledertrøye som
kommer fra det internasjonale sykkelforbundet. Trøya fikk en ny design i 2017, men da var ikke le-
deren i WWWT med i LToN.

Ledertrøye LToN
Den som leder LToN vil neste dag bære rittets ledertrøye. Den har så langt vært lilla (samme farge
som i rittets logo). Trøya bærer hovedsponsorens logo. Deles ut på premieseremoni etter hver
etappe. Vises ofte i TV, da rittets leder jo er den som er viktigst i sammendraget. Sponsoren er rit-
tets hovedsponsor og har mest reklame rundt start- og målområdene.

Poengtrøye
Den rytter som til enhver tid leder poengkonkurransen. Poeng deles ut på innlagt spurter og ved
målgang på hver etappe. I LToN har denne vært grønn, samme farge som man har for eksempel i
Tour de France. Sponsorens logo pryder trøya, og ved innlagte spurter er det denne sponsoren
som har den største synligheten. Også reklame i start- og målområdene.

Klatretrøye
På hver etappe er det innlagte bakkespurter som gir poeng. Den rytter som til enhver tid har flest
poeng i klatrekonkurransen bærer klatretrøya. Også her sponsorens logo og den største synlighe-
ten ved bakkespurtene (som alltid mer med på TV). Også reklame i start- og målområdene.

Ungdomstrøye
Til beste rytter i U23-klassen. Her gjelder resultatet i den sammenlagte konkurransen. Logo fra
sponsor på trøya og reklame i start- og målområdene samt på bakvegg for intervjuer og seremo-
nier, slik som de andre trøyesponsorene også har.

Beste norske
Spesiell trøye for LToN. Denne går til den beste norske rytteren - enten på etappen eller i sam-
mendraget. Trøya har norske flagg i miniatyr over hele. Ikke obligatorisk å kjøre med denne, men
de fleste ønsker å gjøre det. Har så langt vært sponset av Østfold fylkeskommune.

Mer info: www.ladiestour.no 
Kontaktpersoner media/partnere:
Kjell-Erik Kristiansen, prosjektleder +47-46 54 28 20
Roy Moberg, rittdirektør +47-906 49 339


