RITTET

- Vi samler kreftene
Furusjøen Rundt-rittet gjør store endringer foran årets ritt .
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Furusjøen Rundt gjør store endringer i sine ritt konsept.
Furusjøen Rundt-rittet skal fortsatt være et ritt for alle. Alle syklister uansett om
man er elite, master eller tursyklist skal oppleve gleden av å sykle «Eventyret i
Rondane».
Furusjøen Rundt-rittet skal fortsatt være et ritt som byr på flytstier og terreng,
men enkelte av fjellpartiene, samt nedkjøringen til Kvam tas vekk foran årets ritt.
Tidligere har vi hatt fem distanser, dette kuttes nå til to; 65 km. og 21 km.
Den opprinnelige traséen «revitaliseres» og det legges inn et nytt stiparti på 5,9
km før stigningen opp til Krøkla resten følger vår opprinnelige trasé.
Den «nye» 21 km bygger på vår tidligere 32 km, men vi endrer starten for å gjøre
løypen enda mer morsom og variert.
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Hvorfor denne omleggingen?
- Å arrangere ritt over store distanser, i forskjellige traséer, er svært
ressurskrevende for oss som arrangør. Tidligere løyper gikk over 150 km i
krevende terreng utenom bilvei og i sårbare fjellområder. Det kreves et enormt
stort arbeide med sikkerhet, logistikk og løypemerking.
Hva er tanken bak de nye endringene?
Utover å forenkle ritt- og trasékonsept, mener vi at når alle kan sykle samme
distanse vil bety større trøkk, både på start og rundt i løypa. Vi mener at
fellesskapet skaper større sykkelglede. Dette ser vi både på ritt i Norge og i
utlandet.
Hva med stientusiastene?
Det er klart at slik løypene var sammensatt tidligere, så appellerte dette til den
mest ivrige stisyklisten, men vi fikk også tilbakemelding på at løypene var for
krevende. Med det nye stipartiet på 5,9 km før stigningen til Krøkla, mener vi at
det er en god erstatning.
Hva blir fremtiden for Furusjøen Rundt rittet?
Vi lanserer nå dette i god tro om at dette vil være med på å forsterke Furusjøen
Rundt sin sterke posisjon som et av Norges beste terrengsykkelritt. Vi har alltid
hatt som mål og levere de beste arrangementene i de flotteste omgivelsene. Vi
har gjennom de senere årene arrangert to NM, et EM og seks NorgesCup ritt.
Målet fremover er å kombinere elite/tur og samtidig skape en entusiasme for
tursykling. Vi har fortsatt et ønske om å arrangere et VM, men til dette kreves det
betydelig midler og gode støttespillere.
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FAKTA Furusjøen Rundt-rittet 2022
Årets ritt går av stabelen 9 juli ved Rondane på Kvamsfjellet
•

Furusjøen Rundt-rittet over 65 km

o

NCF NorgesCup for elite og master, Kvinner og menn side om side med
tursyklister som ønsker blant annet seeding til Birkebeinerrittet, CykleVasan
eller Grenserittet.

o Forventet vinnertid for er ca. 2:25-2:30.
•

Furusjøen Rundt-rittet over 21 km

o Her vil vi arrangere ritt i aldersbestemte yngres klasser, tur- og trimritt.
Distansen vil være særdeles godt egnet for EL-sykkel.

o Forventet vinnertid på ca. 50 min.
Spørsmål og mer informasjon
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