Pressemelding.

Verdens vakreste sykkelritt?
Tour de Senja 17.juli 2010 kl 12:00 – 18:00.
Et 137 km langt sykkelritt Senja rundt med start på Skaland, innover
gjennom Svandalen via Silsand og Gibostad og nordover Senja via Ersfjord
og Steinfjord med målgang ved idrettshuset Fossheim i Bergsbotn.
Arr: IL Foss og Senja Cykleklubb
Vi håper mange tar utfordringen og melder seg på. Påmelding på nett kan
skje fram til 15.juli, men det er mulig å melde seg på også på rittdagen fram
til en time før start.
Vi håper også at folk som bor langs løypa vil lage litt festivitas og stille opp
ved veien når rytterne passerer og gjerne heise flagg langs hele ruta! Vi vil
gjerne vise fram Senja fra sin absolutt beste side og gjøre stas på de som er
tøffe nok til å melde seg på.
Vi har stort fokus på sikkerhet og derfor har vi også med oss Berg Røde
Kors på sanitet og Norsk Radiorelæ Liga på samband.
Vi har fått tillatelse både fra Statens Vegvesen og Politiet. Politiet vil også
bistå med trafikkdirigering i krysset ved Gisund-brua.
Vi vil anmode alle som kjører langs ruta denne dagen om å ta hensyn til
syklistene. Tunnellene vil bli stengt i korte perioder for å slippe syklistene
trygt gjennom. Det vil være følgebiler med hele vegen i tillegg til mc, samt
at vi har vakter stasjonert langs hele ruta.
Samme dag arrangerer vi barnesykkelritt på Skaland for unger i
aldersgruppa 5-12 år. Vi har også en egen trehjulssykkelklasse. Alle barna
får flotte medaljer og det blir trukket mange premier på deltakerlista.
Nå håper vi på godt vær neste helg, stor påmeldingsiver og at folk på Senja
støtter opp!

Vi håper dere tar kontakt for å lage en flott reportasje. Vi
har masse mer å fortelle!

For mer info kontakt rittleder Christian Wasserfall mobil
91768177 eller vaktleder Unni Antonsen 48150887

På bildet: fv Unni Antonsen fra IL Foss, Gard Skoe Fredriksen, Vemund Nordnes
Myrbakk og Bjørnar Sæterbø fra Senja CK og Wenche Pedersen fra IL Foss.

Sykkelrittet er en del av aktivitetsfestivalen Tur te Senja,
som arrangeres for første gang i år. Hoveddelen av
aktivitetene skjer rundt Bergsfjorden. Program og
informasjon finnes på www.turtesenja.no

