
 

 

 

 

 
 
Andalucia Bike Race, en utfordring innen rekkevidde! 
 
Terrengsykkelshowet introduseres i Andalucía som Andalucía Bike 
Race, et etapperitt som avholdes mellom den 27. februar og 4 mars 
2011 og som vil ta turen innom provinsene Córdoba og Jaén. 
 
Rittet gjennomføres som lag á to personer og består av en kortere 
prolog  i Córdoba sentrum fulgt av 5 maratonetapper. De to første 
etappene holdes i Córdoba, den tredje dagen kjøres det en lengre 
transportetappe østover mot Jaén der etappe fire og fem holder 
sted. Den endelige ruten er fortsatt ikke offentliggjort, men lover å 
være en blanding av morsomt og spennende terreng i historiske, 
andalusiske omgivelser. 
 
Påmelding åpner første uken i desember og stenges den 20. 
februar. For de som melder seg på før den 30. januar vil prisen 
være 250€ pr. pers., deretter øker prisen til 350€ pr. pers. 
 
Andalucia Bike Race består av fire kategorier: herrer, damer, 
miks og master (begge deltagere +40 år), og vil ha en samlet 
premiepott på 15.000€.  
 
Rittet er ideelt for de som ønsker å forberede seg til andre 
etapperitt senere på våren og sommeren, for de som ønsker å 
inkludere noen hundre kilometer i treningen sin før de begynner 
rundbane eller maraton sesongen eller for de som bare vil nyte en 
uforglemmelig opplevelse på sykkelsetet med alle fasiliteter 
inkludert: man blir innlosjert  på tre og fire stjerners hotell i 
nærområdet dersom man velger å bestille pakkeløsningen på 
transport og opphold via rittets hjemmeside.  
 
Mellom den 27 februar og 4 mars kan de andalusiske provinsene 
Córdoba og Jaén tilby et mildt klima, på et tidspunkt  der man i 
de fleste nordeuropeiske land fortsatt  ikke har mulighet til å ta ut 
sykkelen for verken trening eller konkurranse.  
 
Andalucia Bike Race vil ha både nasjonale og internasjonale 
toppsyklister på startstreken, men rittet er åpent for alle: det skal 
være en utfordring innen rekkevidde, men med innslag av terreng 



 

 

 

 

som krever både teknikk og relativt god fysisk form fra hver enkelt 
syklist som melder seg på.  
 
Rittet støttes av fylkesdepartementet for turisme, handel og Sport  
(Junta de Andalucía) og organiseres i samarbeid med Octagon 
Esedos.  
 
 

www.andaluciabikerace.com 
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