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SØKNAD OM TILSKUDD TIL LADIES TOUR OF NORWAY 2021 – WORLD TOUR RITT

Fjorårets versjon av Ladies Tour of Norway (LTON) ble dessverre avlyst grunnet Covid-19. Vi er imidlertid godt i
gang med planleggingen av årets versjon av World Tour-rittet, og har gleden av å forespørre kommunene i
Norefjell destinasjon; Modum kommune, Sigdal kommune og Krødsherad kommune som vertskapskommuner for
en av etappene i 2021.
Vi viser til hyggelige videomøter på Teams hvor planene for arrangementet har blitt presentert.
Vi har blitt tildelt World Tour status for fjerde gang i 2021, dvs rittet vil være på absolutt høyeste nivå i verden, og
vil bli arrangert 12. - 15. august (mulig utvidelse til en etappe ekstra den 11. august).
En av etappene er planlagt med start i Drammen og mål på Norefjell, lørdag 14. august.
LToN er Norges første og eneste World Tour ritt på sykkel og arrangeres som etapperitt. Rittet har sin opprinnelse
tilbake til 2014 og har hatt World Tour status siden 2017.
LToN holder et profesjonelt internasjonalt format både når det gjelder løyper og sikkerhet, arenarigg, VIP
fasiliteter, publikumsservice og TV dekning. Vi er også kjent for å skape mange gode sidearrangementer og har
samarbeidet godt med destinasjonskommunenes ulike kultur- og aktivitetstilbud som går parallelt. I 2019 var vi
involvert i til sammen 24 ulike arrangementer av denne karakter.
I og med at rittet har World Tour status så holder rytterne meget god kvalitet. I 2019 deltok hele 76 av de 100 best
rankede rytterne i verden. Vi er sikret topp deltakelse også i 2021 og de norske rytterne markerer seg sterkere og
sterkere med mange gode resultater.
LToN vil bli sendt direkte på TV 2 hovedkanalen, samt en internasjonal sending til alle verdens kontinenter. LToN
er pr dags dato langt større internasjonalt enn i Norge, noe ca. 50 besøkende internasjonale journalister i 2019 er
et synlig bevis på. TV produksjonen er av samme høye kvalitet som de største norske herrerittene. TV-ratingen
viser sterkt stigende kurver for LToN, NRK1 sine daglige 2 timers live sendinger i 2019 hadde en «peak» på 247.000
unike seere på lørdagens etappe og en markedsandel i snitt på ca 18%. Våre internasjonale «highlights» er til
sammen sett av ca. 18 millioner seere målt på UCI sin media plattform.
Vi ser generelt et meget stort potensial i kvinnesykkel både nasjonalt og internasjonalt. På mange måter så er
timingen for et World Tour ritt nærmest perfekt i forhold til ytterligere vekst og oppmerksomhet.
Et World Tour ritt innebærer betydelige utgifter, i første rekke knyttet til TV-produksjon, sikkerhet og kostnader til
lag og ryttere. Vårt samlede budsjett for 2021 er på ca 12,5 MNOK. Vår finansieringsmodell bygger på en
kombinasjon av offentlig støtte og private sponsorer. Vi er også i 2021 inne på statens tilskuddsordning for store
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internasjonale sykkelritt via statsbudsjettet. Vi er imidlertid også avhengige av at kommunene og
fylkeskommunene bidrar økonomisk for at vi skal klare de store utgiftene.
Vi søker med dette om et tilskudd fra Modum kommune, Sigdal kommune og Kr ødsherad kommune for 2021 på
til sammen kr. 300.000, -.
Ut over det t e ønskes bistand fra Krødsherad kommune til å sikre vann og strøm til lagene i forbindelse med
parkering på Norefjell. Vi ønsker for øvrig at kommunene bidrar aktivt i forhold til å tilrettelegge for god
informasjon til innbyggerne om arrangementet. Det t e gjelder spesielt t rafikkinformasjon, men også med tanke på
å skape aktivitet/ «liv og røre» langs løypene. Ansvar for planlegging og gjennomføring av hele arrangementet
ligger hos LToN.
LToN sin organisasjon baserer seg for øvrig i all hovedsak på dugnad. Vi engasjerte 1070 dugnadsarbeidere i 2019,
mange av disse rekrut t eres fra foreninger lokalt , noe som gir en kjærkommen innt ekt t il foreningene.
Med hensyn t il Covid-19 så følger vi ut viklingen t et t . Vi har t at t høyde for at det fort sat t vil være visse rest riksjoner
og smittevernregler som må følges også i august 2021. Vi har også utarbeidet en plan B som innebærer en noe
nedskalert versjon av LTON 2021 dersom det viser seg å være nødvendig i forhold til enten smitteverntiltak eller
av budsjettmessige hensyn.
Vi imøteser en snarlig avklaring og behandling av søknaden slik at vi kan komme i gang med det aljplanleggingen så
raskt som mulig.
Med ønske om et posit ivt svar og kommunene i Norefjell destinasjon som vikt ige samarbeidspartnere for LToN i
2021.

Med vennlig hilsen
Anders Eia Linnest ad
Rit t leder
Ladies Tour of Norway AS
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