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Nei, vi snakker ikke
omverdenscup
rennetTour de Ski,
menomTourde
Bærum– fortsatt
på langrennsski.

Vi kjenner «alle» Tour de Ski som
så dagens lys ved årsskifte 2006/07.
Tour de Bærum vil se dagens lys
månedsskifte februar/mars 2015
etter at initiativtager Morten
Sjursen har gått «svanger» med
konseptet i ett år.
– Formålet er å skape et enga-

sjerende og artig skirenn for liten
og for stor med lokal forankring i
Bærum. Men da må vi ha med oss
flere klubber. Vi må heve oss, og
dra nytte ved å være flere arran-

gørklubber uansett klubbfarge,
forteller Sjursen som er rennle-
der i en lokal klassiker; Haslum-
sprinten.

møter
Under fjorårets Haslumsprinten
hadde rennlederen god kontakt
med skiforbundets tekniske dele-
gat, som til daglig er medlem av
Jardar. Sjursen luftet sine lokale
Tour-tanker som ble tatt imot med
nysgjerrighet og interesse. Dele-
gaten satte Sjursen i kontakt med
Jardars Dag Helland Hansen, og
snøballen begynte å rulle.
– Dag var positiv til konsep-

tet. Men han foreslo at vi også
burde ha med den største aktø-
ren i lokale skirenn, Jutul og deres
Jutulcrossen som jeg er imponert
over. Hver for seg er både Haslum-
sprinten og Jutulcrossen store ski-
renn. Men på vegne av de unge

aktørene ønsket vi oss om mulig
en enda større happening, fortel-
ler Sjursen.
Dermed begynte snøballen

både å rulle og vokse enda fortere.
Møter ble avholdt, tanker ble luf-
tet, kastet og videreført. I våres ble
klubbene enige, og skrev samtidig
historie.
– Tour de Bærum 2015 var

skapt gjennom et samarbeid mel-
lom klubbene Haslum, Jardar
og Jutul, sier en stolt Sjursen på
vegne av de berørte klubbene.

adrenalinfylt
Touren vil gå av stabelen måneds-
skifte februar/mars. I løpet av tre
dager blir det like mange konkur-
ransedager.
– Haslumsprinten blir fredag

kveld i klassisk stil med individu-
ell start. Lørdag blir det Jutulcros-
sen i fristil og fortsatt individuell

start. Det hele avsluttes søndag
med jaktstart i «Vestmarka Rett
Ned», hvor de yngste starter fra
Jordbru, de mellomste starter fra

Vestmarksetra og de eldste star-
ter fra Grønland – alle med mål
og stadionområde på Skui idretts-
park, opplyser Sjursen.

Han vet godt at de i avslutnings-
rennet i Tour de Ski går oppover i
en monsterbakke.
– Vi vet at barna heller liker og

synes det er langt morsommere å
kjøre nedover. La dem få lov til
det. Så får heller de voksne fort-
sette med å klarte opp bakkene,
smiler Sjursen.
Basert på at Jutulcrossen trek-

ker rundt 800 unge skiløpere
alene, håper arrangørene av Tour
de Bærum å tiltrekke seg 1.000
påmeldinger. Sjursen håper på
ytterligere klubbsamarbeid for å
kunne opprettholde aktivitetene.

Tekst og foto: Stein Halvorsen
stein@ab-avisene.no

Klart for Bærum-Tour
Samme lag:Med nyskapningen «Tour de Bærum» har klubbgrensene mellom Haslum, Jutul og Jardar nærmest blitt hvisket bort, noe de unge langrennsløperne uansett klubbdrakt setter stor
pris på. I månedsskifte februar/mars blir det tre dager med skirenn etter inspirasjon etter det langt mer berømte Tour de Ski, foreløpig. Alle foto: Privat

nye venner 1: På tvers av klubbgrenser. Fra venstre: Tarald Haug (Jutul), Mia Halvorsen
(Haslum) og EmmaMeyer Larson (Jardar).

nye venner 2: På tvers av klubbgrenser. Fra venstre: Mikkel Sjursen (Haslum), Tobias Hellum
Moe (Jardar) og Magnus Kavli (Jutul).

X Skirenn for barn og ungdom 8–16 år.
X Et samarbeid på tvers av klubbene Haslum,
Jardar og Jutul.

X Har tatt utgangspunkt i klassikerne
Haslumrennet og Jutulcrossen.

X Arrangeres:
X Fredag 27. februar; Haslumsprinten (klas-
sisk).

X Lørdag 28. februar; Jutulcrossen (skøyting).
X Søndag 1. mars; Vestmarka RettNed (skøy-
ting/jaktstart, ulik distanse avhengig av
alder).

X Målsetting: Rundt 1.000 deltagere.
X Premier i hvert renn samt premier sammen-
lagt av tre renn.

Tour de Bærum 2015
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