
Erfaren løbsarrangør til Geopark Bjerg Grand Prix 
 
Cykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix får ny løbsarrangør. Ole Egeblad overtager stafetten fra Jens Veggerby. 
Spar Nord fortsætter som hovedsponsor for løbet. 
 
Det er ikke en Hr. hvem-som-helst, der fremover skal afvikle cykelløbet i Geopark Bjerg Grand Prix i 

Odsherreds kuperede terræn, som til sommer lægger bakker til de første bjerg-spurter i Tour de France. 
 

Geopark Odsherred har indgået en aftale med Ole Egeblad, som fremover skal afvikle løbet. Ole Egeblad er 
en særdeles erfaren løbs- og eventarrangør, som bl.a. står bag store begivenheder som Danmarks Stafetten, 

Cykelstafetten Spar Nord, Grand Prix Ulkestrup og ProOwned Classic. Ole Egeblad havde desuden ansvaret 

for markedsføring og branding af den Danske start for Giro de Italia, verdens næststørste cykelløb, i 2012, 
og har tidligere været sponsordirektør for CSC. 

 
 - Jeg glæder mig meget til at videreudvikle Geopark Bjerg Grand Prix. Geopark Odsherred har gjort et 

fantastisk arbejde med at udvikle løbet, og Jens Veggerby har sikret en fin afvikling. Jeg har selv deltaget i 

løbet to gange, og er helt sikker på, at det kan blive en rigtig motionsklassiker, som flere tusinde 
motionscykelryttere vil sætte i kalenderen og træne hen imod, siger Ole Egeblad, som ikke bare arrangerer 

cykel-events, men også selv er en habil cykelrytter med forkærlighed for cykelcross. 
 

Samtidig har løbets hovedsponsor, Spar Nord, besluttet at fortsætte opbakningen til løbet. 
 

 - Spar Nord støtter de lokale fællesskaber, og er glade for igen i 2022 at være hovedsponsor for Geopark 

Bjerg Grand Prix. Vores lokalområde præsenterer fantastiske landskaber og smukke rammer for løbet, og 
tiltrækker deltagere fra nær og fjern. Selve dagen er en fest, hvor arrangørerne og de mange frivillige 

lægger sig i selen for at præstere det ypperste, siger Petter Schøndorff, direktør i Spar Nord Holbæk. 
 

Geopark Bjerg Grand Prix er kendt som et løb med høj stemning og høj kvalitet, og Geopark Odsherreds 

direktør, Morten Egeskov, har ambitioner om at gøre oplevelsen for deltagerne endnu bedre. 
 

 - Geopark Bjerg Grand Prix er særligt, fordi det køres i det unikke, UNESCO-anerkendte istidslandskab, og 
fordi vi har et fremragende samarbejde med politiet og Odsherred Kommune, som gør det muligt for os at 

afspærre, ensrette og feje ruten. Det holder vi selvfølgelig fast i, men samtidig vil vi gerne øge kvaliteten af 

alt det andet, som også betyder noget for oplevelsen, f.eks. forplejningen til deltagerne og stemningen i 
start- og målområdet ved Hjemmeværnsgården i Høve, siger Morten Egeskov. 

 
Geopark Bjerg Grand Prix afholdes den 14. august 2022. Ruten er stort set identisk med ”bjerg-delen” af 2. 

etape i årets Tour de France, og Geopark Odsherred forventer mere end 1.000 deltagere i løbet.   
 

 

Yderligere oplysninger: 
 

Ole Egeblad, ole.egeblad@gmail.com, tlf. 2113 0075 
Petter Schøndorff, Spar Nord, psc@sparnord.dk, tlf. 6120 0431 

Morten Egeskov, Geopark Odsherred, moeg@geoparkodsherred.dk, tlf. 3031 6178 

 
 

 


