
 
 

 

Roglič har vist vei i sykkellandet Slovenia 

Ett av EU’s minste medlemsland har et perfekt terreng for sykling på alle nivåer. Fra 

turer med hele familien til utfordrende stigninger, som kan brukes som oppkjøring til 

verdens store etapperitt, som f.eks. det kommende Tour of Slovenia.  

   

De fleste sykkelsportsentusiaster kjenner navnet Primož Roglič.  

Den tidligere skihopperen har vært et lysende navn på den internasjonale sykkelscenen i flere sesonger, 

senest under det nylig avsluttede Giro’d’ Italia, hvor sloveneren vant en etappeseier og kom på podiet 

som nummer tre sammenlagt i rittet. Roglič har også triumfert i Tour de France, under 

verdensmesterskapet i tempo og i det hjemlige etapperittet Tour of Slovenia.  

I hjemlandet er det en økende interesse for sykkelsporten, som dyrkes på alle nivåer. Når det blir kveld, 

trekker slovenerne i treningstøyet. De blankpolerte racersyklene skal luftes, landeveier og fjell skal 

erobres. Alpefolket på Balkanhalvøya er sportsfolk, og naturen, som ligger rett utenfor stuedøren nesten 

uansett hvor man befinner seg, har en tilsynelatende uimotståelig tiltrekningskraft.  

Slovenia har et terreng som er mer enn normalt velegnet for professionelle sykkelryttere. Noen av de 

mest populære og også mest krevende rutene inkluderer stigningen opp til Vrsic passet i 

skisportsområdet Kranjska Gora, Mangart-fjellet i de juliske alper. Roglič har også en svakhet for 

Mariborsko Pohorje i den østlige delen av landet, like ved grensen til nabolandet Østerrike. Her er det 

hele tyve ulike sykkelruter på i alt 1.000 km. Štajerska, som området heter, er Slovenias største region 

og i tillegg til gode sykkelmuligheter, finnes det her også frodige vinmarker og masser av spa-ressorts.  

Med familien på aktiv ferie 

I Slovenia snakker man om en hel sykkeltrend oppkalt etter landets nye stjerne. ”Rogla” kalles den.  Som 

opptakt til årets største sykkelsportbegivenhet, Tour de France, kan man oppleve den og 

hovedpersonen selv i det hjemlige ettaperittet som foregår få uker før Touren.  

Det er også muligheter for  å oppleve sykkelritt, og prøve seg selv, i litt mindre krevende terreng. 

Slovenia er også et ideelt land for sykkelferie med hele familien, og sykkelkulturen er forankret i både 

byene og på landet. For å sette fokus på sykling, har Slovenia også en rekke sykkelambassadører fra 

forskellige land, inkludert Sverige og Polen, som er med på å øke kjenmskapet til sykling i Slovenia.  

Det er også mange andre måter å være aktiv i Slovenia på. Det er slett ingen spøk, når innbyggerne 

forteller at alle slovenere minst én gang i sitt liv skal bestige Triglav - landets høyeste punkt. 

Fjellvandring er en annen meget populær beskjeftigelse. For de mer makelig anlagte, er det gode 

badestrender langs Istrias kyst.  



 
 

 

Dette års Tour of Slovenia arrangeres fra  19..- 23.. juni.  

https://www.youtube.com/watch?v=KVZPKVfXbJs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL5BIchnYV0 

 

 ADDITIONAL INFORMATION 

Slovenian Tourist Board 

Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

Phone no.: +386 (0)1 589 85 12, fax: 00386 (0)1 5898 560 

Aleksandra Lipej, Global Public Relations, press@slovenia.info  

www.slovenia.info/press 

 

Target Tourism, Press Office 

Pia Klitten Sørensen  

Tel.: +45 8680 1025, Mobil: +45 2452 1025  

E-mail: pia@target-tourism.dk 

Follow us: 

 

 

Om Slovenia: 

Slovenia ble dannet i 1991, og er det fjerde minste land i EU, men Alpelandet har en lang og begivenhedsrik 

historie i kraft av sin plassering i hjertet av Europa, også kjent som det lille grønne landet med en utrolig 

vakker og allsidig natur, idyllisk  plasert mellom fjellene og Adriaterhavet. Slovenia er en skjult perle, som 

må og skal oppleves! Landet prydes av mange gamle slott, vingårder, bratte fjellskråninger i naturparker 

og dryppstens- grotter. Utover dette har Slovenia en tradisjonsrik mat- og vinkultur. Hvert år arrangeres 

det et stort antall festivaler med fokus på bl.a. lokal vin, mat og aktiviteter, dessuten byr landet på 24 

gastronomiske regioner og 14 vindistrikter, samt en lang række kursteder, spapophold, vandre -og 

skifasiliteter etc.. Befolkningen er meget imøtekommende og her får gjestene en autentisk opplevelse. 

Slovenia er ikke minst kjent for hovedstaden Ljubljana– kåret som ”Europas miljøhovedstad 2016” – 

bysentrum avstengt for trafikk, fylt med caféer, restauranter og romantiske grønne bydeler, lounge ved 

elvebredderne og den berømte Trippelbroen. Den korte avstanden fra Skandinavia og det fornuftige 

prisnivået, har gjort Slovenia til et sikkert og populært reisemål for både familieferier, langweekender, 

camping eller aktiv ferie – året rundt. 
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