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Populært ritt tilbake

Spinner i gang igjen
Etter ett år i dvale er
Spinn Cup igjen å
finne på rittkalenderne. Tirsdag ble første
ritt for sesongen
arrangert.
Kurt André Høyessen
kurt.hoyessen@sb.no

Spinn Cup har i mange år vært
en fast tradisjon for syklister i
østlandsområdet. I fjor ble ikke
cupen arrangert. I år valgte
Sandefjord Sykleklubb i samarbeid med tre andre sykkelklubber i Vestfold igjen å arrangere
den populære cupen.
– Vi har ligget brakk med cupen i ett år nå, men med hele 90
startende på første ritt i kaldt
vårvær er det tydelig at dette er
noe som har vært savnet, sier
Rune Steinsvik i Sandefjord Sykleklubb.
Det var ryttere fra hele østlandsområdet som hadde tatt
turen til Borgeskogen for det
første av åtte ritt som er en del
av cupen. Flesteparten kom fra
Larvik, Sandefjord og Tønsberg, men det var også syklister
fra Grenland, Romerike, Asker
og Østfold. Ut ifra oppmøte og

geografisk spredning er Steinsvik helt klar på at dette er noe
som har vært savnet.

Syklet sammen
Første ritt ble arrangert på Borgeskogen, som en rundløype
der alle syklister syklet samme
runde på fem kilometer. Forskjellen var antall runder. Det
var fellesstart for alle klasser.
Den enkelte årsklasse hadde
ikke mulighet til å sykle forbi
klassen under før den hadde
gjennomført sitt løp. De yngste
årsklassene syklet tre eller seks
runder. Junior og turklassen
syklet 8 runder, mens seniorene syklet 14 runder.
– Det gjorde rittet effektivt,
men ikke minst var det veldig
inkluderende. Det var stas for
de unge aspirerende syklistene
å sykle sammen med kontinental- og eliteryttere som deltok,
sier Steinsvik.
Tilbakemeldingene fra rytterne selv var også positive til
formen på dette første rittet.
Årsaken til at de avviklet det
slik denne gangen var ikke kun
for å lage et inkluderende og en
litt annerledes variant. Det var
også praktisk. Det blir fortsatt
tidlig mørkt og med rundløype

fØrSte rItt: Mange trosset vårkulden og deltok på årets første Spinn Cup-ritt.
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ville det gått mye tid dersom
det skulle vært avviklet klassevis.

Samarbeid
Foreløpig er det 140 som har
meldt seg på cupen. Steinsvik
tror det vil være nærmere 180

som kommer til å melde seg på.
Nytt i år er et samarbeid med
Bedriftsidretten i Vestfold. De
deltar i trimklassen og der regner han med at det vil komme
til flere etter hvert.
Fire av rittene er før sommerferien og fire arrangeres etter.

Løypetraseene til cupen er lagt
rundt omkring i den nye storkommunen Sandefjord.
– Vi benytter oss av anledningen til å vise fram alle de fine
plassene som finnes i Stokke,
Andebu og Sandefjord, sier en
fornøyd Rune Steinsvik.

