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Søknad om sykkelritt, CK ValdresEkspressen 
CK ValdresEkspressen om å få leggje deler av løpet i allmenningen. Fjellstyret gir uttale til Statskog. 
  
Litt om Sykkelrittet Offroad Valdres i regi av CK ValdresEkspressen.  
 

Offroad Valdres er ett helt nytt sykkel konsept, basert på idéene fra Sykkelrittet Offroad Finnmark. Dette ritt 
er mye likt sykkel orientering, bortsett fra att syklistene MÅ holde seg til oppsatt sykkelrute. Det vil si sti, 
kjerreveg eller veg. 
Løypen merkes IKKE på tradisjonelt vis, kun enkelte sjekk punkter og 2 faste matstasjoner blir merket. 
Konseptet går ut på og sykle som lag (2-3) deltagere. Trengs minimalt med løypevakter.  
Deltagerne har ett oppsett på utstyr de alltid må bære i obligatorisk sekk. Det blir selvsagt ikke behov for 
veistegninger, da rytter SKAL rette seg etter vanlige trafikkregler, og kommer stort sett 2 og 2.   
All forsøpling vil føre til diskvalifikasjon. I tillegg vil vi som arrangør, selvsagt sykle/kjøre igjennom løypen 
etter siste deltager, for å plukke opp det som ved uhell skulle falle av syklistene sin sekk/lommer. 
 

Løypa er i år ca 150 km.  
 

Maks antall ryttere er satt til ca 100 første året. Det skal være et 
eksklusivt ritt som selger opplevelser. Rytterene vil komme veldig 
spredt, så det kommer ikke mange ryttere som et sykkelfelt.  
 

Lokal profil 
 

Ck ValdresEkspressen ønsker med Offroad Valdres å fremme hele 
Valdres som sykkeldestinasjon gjennom dette arrangementet. Derfor 
legges løypa i nye områder hvert år, men start og mål skal være i 
Fagernes sentrum.  
Gjennom samarbeid med det lokale næringsliv vil vi fremme 
lokalprodusert mat, Valdresnatur og ikke minst stølsopplevelser. 
 

Hvordan vil vi gjøre dette i praksis.  
 

 Vi vil samarbeide med Thon Hotell Fagernes med 
overnatting/bankett.  

 Den obligatoriske stoppen skal være på en støl o.l der det skal 
serveres lokalprodusert mat. 

 Vi skal så langt det lar seg gjøre bruke lokaleprodusenter på 
matstasjoner og bankett 

 Vi skal forsøke å være ett ritt fritt for energibarer og sportsdrikk 

Løypa følgjer vegar eller stigar. Deler av stigane som blir bruk, blir også brukt under det årlege sykkelrittet 
”Valdresrittet”.  
 
Framlegg til vedtak: 
Fjellstyret har ingen merknader til at CK ValdresEkspressen får lov til å bruke vegar og stigar til sykkelrittet.  
 
Vedtak: 
Fjellstyret har ingen merknader til at CK ValdresEkspressen får lov til å bruke vegar og stigar til sykkelrittet.  
 
Vedtaket er einstemmig. 
 
Vestre Slidre fjellstyre den 27.1.16 
 
 
Harald Ranum 
sekretær 
 
Utskrift: Statskog  
  


