Senja rundt på sykkel på under fire timer.
Går det an?
Jepp!
Da Remi Andre Einås (Lillehammer Cykle Klubb) og Steinar Rasmussen (Senja Cykleklubb)
kom i mål, hånd i hånd, etter bare 3 timer, 53 minutter og 48 sekunder, brøt jubelen løs blant
publikum på Fossheim. Alle rytterne, også de to som kom i mål etter vel seks og en halv time,
ble tatt godt imot av publikum, oppildnet av speaker Berit Sivertsen.
I strålende vær og med om lag 200 frammøtte, gikk startskuddet for det aller første Tour de
Senja lørdag 17.juli.
33 spreke menn og kvinner stilte til start i det 137 km lange rittet fra Skaland via Straumen,
Silsand, Gibostad, Senjahopen, Ersfjord og Steinfjord tilbake til Skaland med oppløpet
innover Bergsbotn og målgang ved idrettshuset Fossheim. 2 brøt løpet underveis.
Skilt og vakter langs hele løypa oppfordret bilister til å vise hensyn, og i de mange kryssene
og tunnellene sto vakter og stanset trafikken idet felt av syklister passerte. Arrangøren ønsker
å takke både de frivillige og velvillige bilister som var med på å gi syklistene en god
opplevelse av Senja.
Flere steder hadde også publikum samlet seg og skapte stemning med flagg og heiarop. Dette
ble lagt merke til av syklistene og satt stor pris på.
Rittet skjedde uten store uhell. Sikkerheten var godt ivaretatt av Berg Røde Kors og
sikkerhetssjef Bengt Larsen. Norsk Radiorelæ Liga sto for sambandet og gjorde en
kjempejobb med å holde både publikum og arrangører informert om det som skjedde i løypa.
På Fossheim Idrettshus i Bergsbotn ventet publikum spent på at syklistene skulle komme i
mål. Her var det mulig å følge rittet på storskjerm. Alle bilene i kolonnen var utstyrt med
sender og framsto som bevegelige punkter på kart på storskjermen.
Bare halvannen uke før rittet var det bare fire påmeldte. Da nettpåmeldinga stengte to dager
før rittet var det 23 påmeldte. På selve rittdagen kom det 10 ryttere til. Arrangørene hadde på
forhånd håpet på mellom 30 og 40 påmeldte, og er svært fornøyd med antallet i dette første
rittet, som forhåpentligvis blir en årlig begivenhet på Senja.
Tour de Senja er et samarbeid mellom IL Foss og Senja Cykleklubb. Det er ingen aktive
syklister i IL Foss, så kompetansen i Senja CK har vært uvurderlig underveis i planleggingen.
Flere ryttere fra Senja CK stilte også til start.
Tilbakemeldingene fra rytterne som deltok har vært stort sett positive. Vi har også fått en del
konstruktive tilbakemeldinger på ting som kan gjøres bedre, og det tar vi med oss i
planleggingen av neste års ritt. For dette ga mersmak!
Neste år regner vi med at flere stiller til start. Vi planlegger flere kortere distanser i tillegg til
årets distanse. Senja har stor sjarmfaktor, og den skal vi ta vare på videre!

Også premiene var Senjainspirerte. Rangeringspremiene var sponset av Akvafarm og Nergård
Eiendom, og besto av keramikk fra Art Senja – ekte Senjakunst. Trekningspremier til rittet var
sponset av Hamn i Senja, Hulderheimen/Senjatrollet og Reiner Schaufler.
Alle deltakere fikk medalje og plakat med Senjamotiv av Reiner Schaufler.
Barnesykkelrittet Tour de Senja for KIDS, som starta like etter at de voksne rytterne hadde
lagt av gårde ble også en suksess! Alle ungene deltok ivrig og ble premiert med medaljer. I
tillegg ble det trukket premier blant deltakerne, delvis sponset av Intersport og delvis innkjøpt
med penger gitt av privatpersoner.

