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SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR OF NORWAY 2019 
 
Vi viser til hyggelig møte før jul, hvor planene for 2019 ble presentert. Rittets siste etappe, søndag 2. juni 2019, 
er planlagt lagt med start i Gran, og den første delen av etappen på Hadeland. 
 
Bakgrunn  
Tour of Norway og Tour des Fjords er nå slått sammen til et nytt felles storritt. Det nye rittet vil fortsatt ha 
navnet Tour of Norway. Tour des Fjords AS er rittets nye eier, men ressurspersoner fra Interspons AS vil sørge 
for den tekniske gjennomføringen. 
 
Tour of Norway vil i 2019 bli arrangert som et 6 dagers proffritt på kategori UCI 2.HC. Dette er høyeste 
rangering under WorldTour nivå. 
 
Sykkelsporten har gjennom de siste årene oppnådd en betydelig interesse. Stadig flere finner interesse av å 
følge sporten gjennom TV skjermen, og minst like gledelig er det stadig økende antall sykkelbrukere og 
publikum som kommer ut i løypene.  
 
Det er nå bekreftet deltakelse fra 11 av de aller største lagene i verden, noe som vil bidra til økt 
oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt sammenliknet med tidligere utgaver av Tour of Norway.   
Totalt vil det delta 22 lag med 6 ryttere på hvert lag. 
 
Gjennom en stor og kostbar TV produksjon, samt avtale med nasjonalt TV, og internasjonale avtaler gjennom 
Infront Sport & Media, vil regionene der rittet arrangeres bli presentert for et betydelig antall seere både 
nasjonalt og internasjonalt. TV bildene presenterer ikke bare idrett på høyt nivå, de gir også muligheter for 
presentasjon av lokalt landskap, kultur og folkeliv.  
 
 
Planer for 2019 
Vi skal i 2019 for første gang arrangere rittene våre fra Vestlandet via Sørlandet og videre til Østlandet. Vi har 
samlet de to største sykkelrittarrangørene i landet til å gjennomføre Tour of Norway 28. mai - 2. juni, og 
sammen med Hammer Stavanger som arrangeres 24. - 26. mai vil dette bli det største og mest betydningsfulle 
sykkelarrangementet i Skandinavia. 
 
Løypene i Tour of Norway er spektakulære og skal vise fram naturmangfoldet i landsdelen til stor interesse for 
både ryttere, publikum og tv seere. Kvaliteten på arrangementet skal utvikles med hensikt å oppnå størst mulig 
ringvirkninger og markedsføring av de stedene vi besøker.  Tour of Norway vil ha hele Sør Norge som 
nedslagsfelt og vi ønsker også for fremtiden at Hadeland vil være en del av arrangementet. 
  
Etter som kjennskapen til sykkelrittet vårt har økt, har et økende antall publikum funnet frem til løypene, og 
bidratt til å skape folkefest på de stedene vi besøker. I tillegg til proffrittet planlegges en rekke 
tilleggsaktiviteter på start og målstedene for å styrke arrangementet. Barnerittene som arrangeres på alle start- 
og målsteder er et slikt tilbud, og er med å skape en flott familieramme rundt arrangementet. 
 
 



 

Økonomi  
Tour des Fjords AS er som eneste UCI ritt i Norge heleid av idretten. Dette sikrer et økonomisk bærekraftig 
arrangement, høy sykkelfaglig kompetanse, en rasjonell beslutningsstruktur samt beslutninger med vekt på 
langsiktighet. I selskapet er det ansatt daglig leder, teknisk leder samt en person som jobber med 
administrasjon av frivillige og kommunikasjon/sponsorer. I tillegg har vi leid inn 3 personer fra Interspons AS til 
den tekniske gjennomføringen, og noen mindre prosjektstillinger. Resten av arbeidet utføres av frivillige 
tilknyttet sykkelklubber og miljøet omkring. Tour of Norway engasjerer også et stort antall løypevakter, dette er 
i all hovedsak medlemmer i lokale sykkelklubber og idrettslag der kompensasjonen går tilbake til klubbene i 
form av dugnadspenger. Hadeland Cykleklubb vil som vanlig være sentrale i forbindelse med arrangementet på 
Hadeland.  
 
Tour of Norway og Hammer Stavanger vil for 2019 ha et samlet budsjett på ca 35 millioner kroner.  
 
Vi har satt som mål å få 1,5 mill. kr. i lokale inntekter per dag (kombinasjon av offentlige tilskudd og lokale 
sponsorer), som fordeles på kr. 500 000 for startsted og kr. 1 000 000 for målsted.  Vi er i god dialog med 
Oppland fylkeskommune med tanke på tilskudd derfra. I tillegg er vi også i god dialog med sparebankstiftelsene 
på Hadeland. Vi håper også Gran kommune bidrar til å nå det lokale målet på inntektssiden.  
 
Vi søker med dette om et tilskudd på kr 200 000 fra Gran kommune. 
 

Med vennlig hilsen 

Anders Eia Linnestad 
Rittleder 
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