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15 Worlds’ most  beautiful cycling



Til sommeren vil 250 smånervøse sykkelentusi-
asterfra inn og utland samles på Geilo, ved foten 
av den enorme Hardangervidda. Målet er å gjen-
nomføreverdens vakreste og Nord-Europas fris-
keste sykkeltour: Viking Tour. 

I 2015 blir det ellevte gang de rullende vikinger 
smiler, skjærer grimaser og ler mens de kjemper 
med fjorder og fjell selv mange nordmennikke 
vet om. Og praktisk talt alle vil komme glisende, 
brølende eller med tårer i øynene opp til den 
aller siste fjelltoppen. Vi håper å kunne ta i mot 

den samme flotte blandinga av unge og eldre, 
fluevekt, bantam og elefant som tidligere. Denne 
miksen er kanskje den viktigste grunnen til at 
atmosfæren under Viking Tour blir så spesiell. 

Det er vanskelig nok å tro øynene når man ser de 
første rytterne nærmest fly med termikken opp 
slyngveiene, men det er like imponerende å se 
viljestyrken hos de som har slitt hardest og lig-
get bakerst hele dagen. De over hundre kilo, de 
med terrengsykler, de som er på sykkelferie, de 
som sleit seg ut i går... Når de ustoppelig jobber 

seg over oppover og beseirer den siste kneika...
svette grimaser rundt frydefulle øyne. ...snur seg 
og peker mot fjorden 1500 meter under for å 
fortelle....og ikke vet hva de skal si...

Naturen, utfordringa og den uhøytidelige stem-
ningaer der for alle. Enten målet er å fullføre eller 
å konkurrere lenge etter at krampa har tatt deg, 
kommer lufta til å kjennes tynn på toppene. Og vi 
tar bare bedre imot deg jo senere du kommer. I 
det hele tatt er den sosiale siden av Viking Tour 
viktigst. Om du har en dårlig dag, trenger hvile 



eller bare vil ta bilder; du kan når som helst stå 
av en etappe og bli med oppsamlerbussen inn til 
dagens mål. Du er selvfølgelig hjertelig velkom-
men til å starte på ny frisk neste dag. Arrangør 
Lødingen sykkelklubb står for matstasjoner, baga-
sjefrakt, fergebilletter, sanitet, sykkel-teknisk osv.

Deltakere i touring-klassen sykler uten tidtaking, 
de kan starte tidligere enn øvrige ryttere og for-
korte eller stå over etapper.

På VikingTour.no finner du bl.a. detaljerte etappe-
beskrivelser, praktiske detaljer og litt om entusi-
astene fra som kommer fra hele Europa for å lage 

Viking Tour.  Under Viking Tour deles det hver dag 
ut ledertrøyer i minst åtte aldersklasser, klatre-
trøyer, sprint-trøyer og nytt av året: Mest optimis-
tiske angriper. Her vinner hver dag den dame & 
mann som ligger litt bak i sammendraget og som 
går i dagens mest optimistiske brudd. 



Det er eget diplom diplom for eldste og yngste delta-
ker, den som har reist lengst for å komme til start og 
de som viser flottest sportsånd. Beste lag på fire og 
klubben med flest deltakere får begge våre tradisjo-
nelle dreide trefat fra Tinn Handtverkssenter.



1. Saturday 18.7.  
«Prologue».  
Short, fun  mass start. Geilo - Geilo. 0 - 25km.

2. Sunday 19.7.   
Geilo – Årdalstangen.  
Mass start. Three mountains. 140 - 190km.

3. Monday 20.7.   
Årdalstangen – 1000-meteren  
chase start. 0 - 117km

4. Tuesday 21.7.   
Årdalstangen – Oscarshaug – Sogndal.  
130 - 142km 

5. Wednesday 22.7.   
Sogndal – Nærøyfjorden Unesco cruise – Ulvik.  
101 -145 km

6. Thursday 23.7.    
Ulvik – Osafjell – Ulvik. 

7. Friday 24.7.   
Ulvik – Geilo  
122 KM 900 m. 
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