
FÖRE START SAMLAS ALLA startgrupper i 
fållor som sedan slussas fram någon kilometer 
till själva starten i Strömstad. Det gjorde susen 
för mina ben som ofta behöver ganska lång tid 
på sig för att värmas och mjukas upp. Många 
får då också en extra chans att justera det sista 
och kanske hinna fixa den där startpunktering-
en som alltid tycks dyka upp vid fel tillfälle. 

Loppet, som träningsexperten Fredrik 
Ericsson har kallat ”som en rolig Cykelvasa”, 
ställer inga stora tekniska krav på deltagarna. 
Svårigheterna möter vi i ett par branta grus-
backar där det gäller att du har kroppen rätt 
positionerad för att ta dig upp, utan att behöva 
kliva av, samt en hel del rullgrus på vissa vägar. 

I några partier i skogen finns också några stör-
re stenar och stenhällar, där det kan bildas lite 
kö, men själva stenpartiet passerar du enkelt 
om du har cyklat en del MTB.

Efter en lång inledning på asfalt går loppet 
mestadels på gamla grusvägar, traktorstigar 
och andra breda stigar, oftast med dubbelspår, 
vilket gör att det är lätt att köra om. De få delar 
av banan som går på asfalt blir aldrig tråkiga, 
med långa uppförsbackar, eller härliga serpen-
tiner nerför, där du kan få upp riktigt bra fart.

Allt är föredömligt skyltat, både varningar 
för rullgrus eller annan fara, samt byte av väg 
eller riktning. Vid allmänna vägar finns det 
extra skyltar, men också gott om funktionärer 

som varnar cyklisterna och stoppar trafiken. 
Norges natur är som alltid vacker, men delen 

som går på den svenska sidan är minst lika fin. 
Peppande är också den underbart engagerade 
publiken som ofta ropade deltagarnas namn, 
som fanns synliga på nummerlappen. Där banan 
gick genom skog bjöds vi på små överraskningar 
i form av musiker med dragspel och trummor. 

Efter halva loppet har man passerat loppets 
högsta punkt och har en relativt skön cykling 
kvar ända fram till Halden. Där är det bara sista 
kilometerna som suger i benen när det går kon-
stant uppför fram till fästningen. Men stäm-
ningen bland alla åskådare och den helt fantas-
tiska synen som möter om man orkar titta upp 

  Över  
gränsen,  
   mot  
fästningen!
Inte särskilt tekniskt och med väl-
preparerade banor – Grenserittet  
är ett lopp för den uthålliga MTB- 
cyklisten som gillar att köra snabbt. 
Start i Sverige, mål i Norge. 
AV: BITTE HÅF
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ger en endorfinkick och mycket extra energi. 
Efter medaljutdelningen i mål bjuds delta-

garna på lagad mat och bubbelvatten och efter 
det kan du hämta din påse med ombyte, som du 
lämnat in före start i Strömstad. Duscharna är 
provisoriska, men genialiskt uppförda mitt på 
fästningens område. För cyklarna finns också 
duschar och funktionärer som gärna hjälper 
till att tvätta din cykel. För färd tillbaka till 
Strömstad finns bussar, och då gäller det att du 
beställer plats i förväg, samtidigt som du anmä-
ler dig till loppet. Det fungerade väldigt bra och 
både vi och våra cyklar fick finfin service. 

Grenserittet med sina 80 kilometer och  
1 200 höjdmeter är både ett motionslopp och 

GRENSERITTET 2016
Var: Start i Strömstad, Sverige och mål i Halden, Norge
Datum: 6 augusti (övriga distanser 5 augusti) 
Distanser: Grenserittet 80 kilometer, Grenserittet midt 
40 kilometer, Grenserittet ung 40 kilometer. Det finns 
också Gresenrittet barn för de minsta.
Tävling: Ja, dam- och herrelit.
Tidtagning: Ja
Antal deltagare: cirka 6 000 på Grenserittet. På korta 
distansen finns en gräns på 1 000 deltagare. 
Depåer: Tre, plus en depå cirka fyra kilometer före mål 
med en mugg kall cola. Mums!
Mat efter loppet: 2015 serverades biffar och potatismos. 
Kul detalj: om du vill kan du få ditt namn på 
nummerlappen. 
Kringevenemang: minimässa 
Pris motionslopp: 890 kronor om du anmäler dig före 
31 maj. Sedan stiger priset till 990 kronor fram till 24 juli. 
Efteranmälan kostar 1090 kronor.
Fler lopp: landsvägsloppen Landegrensen 28 maj och 
familjeloppet Strömstadtrampet som också går 6 augusti.
 

tävling för elit. Samma helg går också den kor-
tare varianten Grenserittet midt, som är halva 
sträckan, samt Grenserittet ung. Vid Haldens 
fästning anordnas även Grenserittet barn som 
förra året drog till sig 350 entusiastiska delta-
gare. Vid sidan av loppen finns en minimässa 
vid fästningen med olika leverantörer och för-
säljare där du kan göra lite fynd. 

För en cykelintresserad familj kan det här 
knappast bli en mer lyckad semesterhelg. Efter-
som loppet startar i svenska Strömstad som 
ligger så nära norska Halden kan man bo på 
någon av campingarna i Sverige, för att sedan 
snabbt och lätt ta sig mellan orterna. 

Halden är annars värt sitt besök på många 

sätt. Den lilla staden ligger som i en vacker 
gryta inne i fjorden och har en mysig hamn 
med restauranger på kajen. Fästningen är ock-
så känd för operaevenemang och Allsång på 
Grensen. Är du dessutom intresserad av his-
toria är bara det en bonus att få se fästningen 
där Karl XII blev skjuten. 

Svenskar är numera mer lyckosamma än den 
gamle kungen när det gäller att ta sig in i fäst-
ningen. De senaste åren har Jennie Stenerhag 
och Mattias Wengelin vunnit i elitklasserna. 

Hela helgen är imponerande professionellt 
organiserad och funktionärernas engagemang 
är fullkomligt lysande. 
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