
F ra kvelden 8. juli til kvelden 
7. august er Korgfjell-
tunnelen igjen åpen for 

trafikk. Dermed kan Korgfjellet  
– innspurten på selve Kongeetap-
pen i årets Arctic Race of Norway 
– inntas av syklister i alle aldre og 
fasonger!

Prøv løypa opp Korgfjellet og bli 
kjent med etappen der verdenseli-

ten skal konkurrere den 12. og 13. 
august. Kjenn på de ni kilometrene 
fra Samfunnshuset i Korgen til 
Korgfjellet Fjellstue på 555 meter 
over havet. Eller ta kortversjonen og 
start for eksempel på Hattsetra, fire 
kilometer lenger opp.

Korgfjellet er fullt overkomme-
lig også for de som ikke har trent 
mye. Ta med deg familien, ta deg 

noen pauser underveis og nyt den 
flotte utsikten. Og… På toppen ven-
ter Korgfjellet Fjellstue med varm 
eplekake og softis. Bare tanken på 
det vil gjøre turen opp lettere.

Når Arctic Race of Norway går av 
stabelen kan dere være stolte og føle 
dere som sykkelkonger, vel vitende 
om at også dere har syklet innspurten 
på selveste Kongeetappen i årets ritt.

Du kan teste Kongeetappen før 
alle verdensstjernene kommer!
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SLÅR DU 24,37?
Rekorden fra krysset ved samfunnshuset i Korgen og opp til kroa er det 
Jacob Palmer Meland som har, med 24 min og 37 sekunder. 
Blir den slått i august, av en Arctic Race-rytter? Eller kanskje DU vil prø-
ve å utfordre bestetiden? Last i såfall ned appen Strava og tråkk i vei!

FEIRER NYTT NAVN
Korgfjellet Fjellstue feirer i sommer nytt navn, og alle som sykler 
opp fjellet får i den anledning halv pris på varm eplekake med 
softis, eller egenprodusert kamkaka fra vedfyrt steinovn. Si fra at du 
sykler, vis fram sykkelhjelmen, og kos deg!

Sykle som 
en konge!

OGSÅ DU KAN VINNE!
Selv om du ikke deltar i Arctic Race, kan også du vinne ved 
å sykle Kongeetappen. På Korgfjellet Fjellstue ligger det i 
sommer ei sykkelbok. Hver gang man har syklet opp og skriver 
seg inn i denne, teller det som et lodd i et lotteri der man kan 
vinne fine premier: 10 Kongeetappe-caps, et gavekort på 
1000 kroner på Sportshuset, en kasse med 20 kilo laks fra 
LovundLaks, og en påskenatt for to på Korgfjellet Fjellstue 
med middag, overnatting og frokost. Trekning blir foretatt på 
Korgfjellet den 12. august, og vinnerne blir annonsert fra scenen 
og på nettsiden www.hemnes.kommune.no/arn


