TOUR DES FJORDS KOMMER TIL LINDESNES TIRSDAG 22. MAI !
Tour des Fjords er et internasjonalt etapperitt, og skal arrangeres for sjette gang i
mai 2018. For første gang kjøres flere av etappene på Sørlandet, og både Aust-Agder
og Vest-Agder får besøk av noen av verdens beste sykkelryttere disse maidagene.
 Tirsdag 22. mai 1. etappe starter ved Lindesnes fyr.
Rytterne sykler med masterbil i front til Spangereid sentrum, hvor den
offisielle starten er.
1. etappe avsluttes i Grimstad.
 Onsdag 23. mai 2. etappe starter i Risør og avslutter i Kristiansand.
 Rittets 3. og siste etappe kjøres torsdag 24. mai, og starter i Farsund og
avsluttes i Egersund.
LØYPA GJENNOM LINDESNES KOMMUNE
Rittet starter 13.10 ved Lindesnes fyr. Rytterne sykler først med masterbil til
Spangereid sentrum hvor den offisielle starten er. Deretter følger rytterne
hovedveien fra Spangereid, forbi Njervesanden, Reme, Svennevik, Lohnestrand,
Furuholmen, Snig, Rødberg til Vigeland sentrum. På Vigeland tar rytterne til høyre i
rundkjøringen, kjører over Vigelandsbroa, tar til høyre og kjører 500 meter mot syd
til rundkjøringen på E39 (Tjømskrysset). Deretter setter de kursen østover og sykler
E39 fra Tjømskrysset til de svinger av i Reibakkene i retning Hogganvik og deretter
Mandal.

Både Spangereid sentrum, Svennevik, Furuholmen og Vigeland sentrum er flotte
områder for å heie og se rytterne i aksjon.
Det er flott med folk langs hele løypetraseen og ikke bare i Spangereid sentrum og
på Vigeland.
Lindesnes kommune premierer de 3 beste innslagene med henholdsvis kr 7`, 5`og 3`.
Her oppfordrer vi folk til å bruke fantasien og lage morsom og fengende
løypeunderholdning og gjerne fremheve noe som er typisk for Lindesnes.
Vi ber om forståelse for at alle må planlegge transporten litt annerledes denne dagen
og håper at så mange som mulig vil delta på folkefesten.

KONTAKTPERSON
Har du spørsmål vedrørende sykkelrittet kan du ta kontakt med:
Prosjektleder Espen Walther, mob: 94520152, epost: eaw@lindesnes.kommune.no

MER INFORMASJON
Du kan finne mer informasjon om rittet på http://tourdesfjords.no
og på Facebook https://facebook.com/tourdesfjords

I Spangereid sentrum og området Båly så kommer tilskuerne tett på noen av verdens
beste landeveissyklister. På Båly innlosjeres 9-10 lag med tilhørende lagbusser,
følgebiler etc. Besøkende som ønsker å bivåne dette nærmere oppfordres til å gå ut
til hotellet fra Spangereid sentrum da bilveien ut til Båly vil være avstengt for
allmenn ferdsel unntatt fastboende og næringsdrivende i den perioden hotellet har
lagene på besøk.
Arrangementene i Spangereid og på Vigeland foregår i samarbeid med næringslivet i
kommunen.

PARKERING, BUSS OG STENGTE VEIER:
I Lindesnes kommune berøres hovedveien mellom Lindesnes fyr - Spangereid og
Vigeland sentrum. I tillegg berøres trafikkavviklingen ut til Båly, deler av Spangereid
sentrum og Vigeland sentrum samt traseen fra Vigeland sentrum og ut til
rundkjøringen ved E39 (Tjømskrysset).
Ift kjøring fra Vigeland retning Lindesnes FV 460 vil dette veistrekket være stengt for
all trafikk fra ca kl 12. Veien vil bli åpnet umiddelbart etter gjennomkjøringen. Det vil

si at det må beregnes at FV 460 er stengt fra Vigeland – Lindesnes fyr i tidsrommet
ca kl 12.00 – 14.10.
Deler av Spangereid sentrum og området ved Lindesnes fyr stenges i tillegg allerede
fra kl 09.00 for å gi rom for nødvendig klargjøring og heldagssykkelfest. Veien rundt
Draiet i Spangereid sentrum vil være stengt og/ eller ha svært begrenset
fremkommelighet mellom kl 09.00 – 14.00.

BUSS
Bussene som trafikkerer på strekningen Lindesnes fyr – Vigeland sentrum vil få
forskjøvet kjøreplan, og noen ordinære bussavganger vil måtte innstilles.
Skolebusser forskyves, men elevene vil allikevel bli ivaretatt. Elevene vil få egen
informasjon om dette.

BEGRENSET parkering i området Spangereid
Hele Spangereid sentrum vil bli dominert av sykkelrittet denne dagen frem til
rytterne har passert den offisielle startlinja på Draiet, dvs ca kl 13.30.
De store lagbussene med følgebiler og annet støtteapparat vil være parkert på
området tilhørende Lindesnes havhotell på Båly og det umiddelbare nærområdet
der ute.
Det vil være restriksjoner på motorferdsel i fra traseen etter Kiwi-butikken på
Spangereid og ut til Båly. Det er kun kjøring til boligeiendommer og nyttekjøring
som tillates. Dette fordi kapasiteten for kjøretøyer ute på Båly vil være sprengt i
perioden ettermiddagen mandag 21. mai til fram til rittstart tirsdag 22. mai.
Det vil være parkering forbudt i hele traseen langs FV 460 under rittet. I tillegg vil det
være begrenset tilgang på parkering i Spangereid sentrum. Det gjøres også
oppmerksom på at hovedveien fra Lindesnes fyr til Vigeland holdes stengt en god
stund. Så planlegg god tid både når du kjører til og skal forlate området.
Skal du parkere i området Spangereid, så anbefales grusbanen på Gahrestranda, ved
Spangereid kirke, ved Njervesanden og langsetter kommunale veier i området mot
Spangereid skole osv. Det vil være parkeringsvakter på stedet for å dirigere
trafikken.
Det er ikke lagt restriksjoner på trafikken som går på fylkesveien fra Spangereid til
Lyngdal. Her er det lite parkeringsplasser, men det er mulig å parkere her.

Det vil være parkering ved Rådhuset, på Nyplass, ved Vallemoen og i området opp
mot Farmoen i Vigeland sentrum.

Vi oppfordrer så mange som mulig til å gå, sykle evt kjøre sammen denne dagen.
De som velger å kjøre må påregne å parkere ett stykke unna sentrumskjernen på
Spangereid og til en viss grad også Vigeland.
Det vil ikke være tillatt å parkere ute på parkeringsplassen ute ved Lindesnes fyr den
22. mai, da støtteapparatet som lagbusser, følgebiler og motorsykler vil være
avhengig av dette området. Det vil heller ikke være tillatt for bobiler å campe der fra
21. – 22. mai.
Tilskuere ute på Lindesneshalvøya må beregne å måtte gå et stykke i fra der de
parkerer til starten ute ved parkeringen ved 1000-årsstedet på fyret. Heller ikke her
ute er det tillatt å parkere langsetter veibanen.

LINDESNES FYR
 Sykkelrittet starter kl 13.10 tirsdag 22. mai.

OFFISIELT STARTSTED OG SYKKELFEST I SPANGEREID SENTRUM
Dagen-før-dagen arrangement 21. mai:
 Sykkellagene innkvarteres på Båly havhotell. Lagbusser stilles opp utenfor.
 Jentan på Båly har åpent.
 Bådhuset har åpent.
 Rub har skjærgårdsturer med skipper August.
 Kystlaget legger ut båter på gamle Båly og har aktiviteter for barnefamilier.
 Bueskyting på Klovnehaugen.
 Lindesnes fyr skal ha nattbesøk. Alle som er i teamet tilknyttet
sykkelarrangementet slipper gratis inn. Andre må betale kr 75,- pr person.
Arrangement 22. mai.
 Her blir det program og aktivitet hele dagen fra klokken 10.00 til målgang i
Grimstad.
 Scene ved Draiet
 Eirik Ulltang Sykkelshow på Draiet, kl 10.00 og 11.30
 TdF barneritt kl 10.30 for barn i alderen 3-12 år. Ta med egen sykkel og hjelm.
 Presentasjon av syklistene
 Kystlaget har båter utlagt i gamle Båly
 Rub har skjærgårdsturer med skipper August.
 Sponsortelt og matservering.
 Startskuddet går når syklistene passerer Spangereid sentrum kl 13.30.

 Betania holder åpent hus med visning av rittet på fjernsyn og servering av mat
og drikke i en familievennlig profil.
 Bådhuset har åpent.
 Jentan på Båly har åpent.

SYKKELFEST I VIGELAND SENTRUM
Arrangement 22. mai.
Handelsstanden arrangerer Vigelandsdagen denne dagen.
Det blir underholdning fra scene med Lindesnes Trekkspillklubb og andre innslag.
TdF barneritt for barn i alderen 3-12 år. Ta med egen sykkel og hjelm.
Rytterne passerer Vigeland sentrum ca kl 14.00.
Matservering og sponsorprofilering (Coop).
Åpent hus på Kulturtorget.

