
 

 

 

Vi sykler over den norsk-russiske grensa dagen før Arctic 

Race of Norway 
 
For å markere det unike 25 årige samarbeidet i Barentsregionen arrangeres sykkelturen 

«Border Crossing Cycling» 15. august 2018 fra Nikel i Russland til Kirkenes i Norge, 

samme dag som den offisielle åpningen av årets Arctic Race of Norway i Kirkenes.  

 

Sammen med Arctic race of Norway, Sør-Varanger kommune og Barentssekretariatet, 
inviterer Sirbmá IL og Pilgrim sykkelklubb i Nikel, til sykkeltur over den norsk-russiske 
grensen. Sykkelløpet starter onsdag 15. august kl 09 (norsk tid) fra Nikel, og planen er å sykle 
inn på torget i Kirkenes ca kl. 15. Sykkelturen er på rundt 55 km og er både for barn, ungdom 
og voksne. Påmeldingsfristen er 10. juli (grunnet visum).  
Sirbmá IL har også invitert sykkelvenner fra Finland til å sykle fra Neiden/Näätämö, møtes på 
Hesseng for så å sykle sammen inn til Kirkenes sentrum. 
For påmelding og mer info: www.sirbma.no. 
 
- Vi håper på å få med noen av proffene fra ARN-lagene til å sykle sjarmøretappen fra 
Hesseng og inn til Kirkenes sammen med oss – det vil sette en ekstra spiss på den siste delen 
av turen, sier Per Torleiv Ravna, leder i Sirbmá ILs sykkelgruppe og prosjektleder for ARN Sør-
Varanger, Kjerstin Møllebakken.  
 
ARN lagpresentasjon i Kirkenes, torgscenen 

Vi har også fått det ærefulle oppdrag å velge ut 21 barn i alderen 6-12 år til å delta i den 
offisielle presentasjonen av lagene i årets Arctic Race of Norway. Lagspresentasjonen finner 
sted onsdag 15. august kl. 18.00 på torget i Kirkenes. De utvalgte barna (7 fra hvert land, 
Norge, Finland og Russland) representerer sitt land og er deltakerbarn i Border Crossing 
Cycling-turen.  
 
- Bli med på denne folkefesten og hyllesten av Barentssamarbeidet og folk til folk 
samarbeidet. Meld dere på nå, oppfordrer Ravna, og minner på at det ikke er nødvendig å 
sykle hele veien - vi har følge-busser.  
 
Kontaktpersoner:  

Sirbmá ILs sykkelgruppa,  Per Torleiv Ravna,  tlf. 41935756. http://www.sirbma.no/web/index.php?odas=261&giella1=nor  
Pilgrim Sykkelklubb, Nikel, Olga Lipina, tlf. +7 921 176 74 51. 
ARN Sør-Varanger kommune: Kjerstin Møllebakken, tlf. 95154670  https://www.facebook.com/arn.sor.varanger/ 
Barentssekretariatet: Jenny Mikkelsen Spring, tlf. 46890267 www.barents.no. 
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