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Jotunheimen Rundt 2013 

Årets Jotunheimen Rundt vart arrangert for 23.gong 5-6 juli 2013 

Gruppa for Jotunheimen Rundt var samansett slik: 

Rittleiar Jotunheimen Rundt: Håkon Nesse 
Rittleiar Sognefjellrittet:  Håkon Nesse 
Rittleiar Sognefjordrittet:  Andre Kalstad 
Marknadssjef:   Jørgen Ulrik Berg 
Tidtaking:    Quicktiming  
Løyvesjef:    Stig Vattekar 
Vaktsjef:    Torodd Kvam 
Matsjef:    Bent Sjøthun 
Sekretariat:    Jon Stedje 
Arrangement i målområdet:  Jon Stedje 
Transportsjef:    Magne Lund 
Skiltsjef:    Frode Vagstad !
Me hadde fleire planleggingsmøter inn mot rittet, og gruppeleiarane knytte til seg andre etter behov. 
Me hadde ikkje sponsoransvarleg i 2013, men kjem til å kople dette til marknadssjef i 2014. 

I år valde me å gå over til Quicktiming som tidtakarsysten. Dette for å få ein lettare jobb totalt sett. 
Eingongsbrikker på startnummer og mykje lettare påmelding fram til start. Heilt klart eit stort løft 
for arrangementet vårt. Satsar nok på dette vidare. 

Det vart beslutta å auke prisane for å få betre økonomi i arrangementet. Det var knytta spenning til 
om dette kom til å vise att i påmeldinga. Gledeleg var det når me hadde tilnærma same antal som i 
2012. 

Vart og bestemt at me skulle lage film frå årets ritt. Høyde Media vart innleigd til denne jobben. Me 
er svært godt nøgde med resultatet og forventar ein auke i påmeldinga i 2014. Stor takk til Heidi 
Kysnes Høyheim, Håvard Nesbø og Falkeblikk for arbeidet.  



Lærdal sykkelklubb var med og hjelpte til med starten i Lærdal. Dei stilte som før med vakter, 
motorsyklar og leiarbil ut frå sentrum. Motorsyklane var med heilt til Filefjell/Vang som følgje for 
syklistane. Lærdal sykkelklubb mottek eit lite bidrag for den jobben dei gjer for oss. Takk til Lærdal 
kommune for lån av idrettshall og garderobar. Lærdal Ferie og Fritidspark stilte med salsbod i 
Lærdal. Me valde dette for å styrke samarbeidet vårt lokalt. Vegarbeidet frå Borlaug fram til 
Brusestølen var me spente på, men det gjekk heilt fint og utan dramatikk. 

Frå Lom og Sognefjellrittet stilte motorsyklistar frå Leikanger som følgje. Dette viser seg spesielt 
viktig i avvikling av rittet oppover Bøverdalen med tanke på sikkerheit og tryggleik. Prøvde i år 
med «master» bil ut frå start, noko som var vellukka. Fekk fin flyt i feltet før det vart sluppe fri.  

På Jotunheimen Rundt var det 340 påmeldte, 331 starta og 313 kom til mål. Av desse var det 19 
kvinner, 17 som starta og 16 som fullførte. I Sognefjellrittet var det påmeldt 254, 244 starta og 234 
kom til mål. Av desse var det 28 kvinner påmeldt og 26 som starta og fullførte.  

Ritta vart i 2013 avvikla under gode vêrtilhøve, kun litt regn på Filefjell, og det vart ikkje meldt inn 
alvorlege ulukker. Hadde ein velt ned frå Turtagrø som gjorde at ein ryttar måtte på sjukehus med 
forslått hofte. Ein grevling var og skuld i ein velt på veg til Fagernes. Trur det gjekk bra med 
grevlingen og…  

År etter år blir matstasjonane trekte 
fram på ein positiv måte, dei får 
mykje fortent skryt frå syklistane. 
For Sogn CK er dette eit meget 
viktig element i vårt «produkt» og 
blir brukt i marknadsføringa vår. 
Norges vakraste og truleg beste 
turritt på kvalitet og opplevelsar.  

Flott er det samarbeidet me har med 
handballgruppa til SIL og Eli 
Tjørhom, samt fotballgruppa til Jon 
som hjelpte til med 
sekretariatsarbeid. Den eine 
hovudsponsoren vår, Intersport 



Sogndal, stilte med eigen stand også i 2013. 

Sogn CK vil og rette ein stor takk til dei som stiller opp som vakter, sjåførar, sekretariat osv. Eit 
dugnadsarbeid som er eit viktig bidrag for at arrangementet skal gå. 

Også ei takk til Sogndal kommune som let oss få bruke Trudvang skule, kommunehuset og parken 
som målområde. 
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Takk for godt arbeid i 2013 

!
Håkon Nesse 

Rittleiar


