SLF Lillestrøm og omegn
inviterer til vintersykkeldag
og prosjekt ”Vintersyklister søkes”

www.syklistene.no/lillestrom

Er du som SLF medlem interessert i å benytte sykkel også om vinteren? Er du interessert i
vinterrelatert sykkelutstyr til rabatter på 25 %? Møt opp på Torget i Lillestrøm lørdag 8. desember
2012 kl 13 - 15! SLF Lillestrøm og omegn har et nytt arrangement om vintersykling i samarbeid med
Anton Sport denne dagen. Du vil få informasjon om utstyr egnet for vintersykling og kunne gjøre
fordelaktige innkjøp. Vi har lang erfaring i vintersykling, og du vil kunne få råd og drøfte erfaringer - og
kan teste sykkel med piggdekk! Ved interesse sykler vi en liten tur sammen rundt den lille byrunden i
Lillestrøm! Så kom gjerne med din egen vintersykkel!
I tillegg ønsker vi deltakere i prosjektet ”Vintersyklister søkes”. Med varme klær og en vinterklar sykkel
med piggdekk, godt lys etc, er det ingen grunn til å parkere sykkelen for vinteren. Vi søker 20
vintersyklister som vil teste sykkelforholdene i Skedsmo i januar – mars 2013! Meld deg på
kampanjen! Dersom du ender opp som deltager kan du tildelt lys og refleks og – hvis vi finner sponser
 - også være med i trekningen av ”sykkelgave” i samarbeid med lokal sykkelbutikk.
Vi ber våre 20 vintersyklister om å
- Sykle minst to dager i uka til og fra arbeid eller skole i vintersesongen fra 2. januar - 20. mars 2013
- Føre loggbok og gi jevnlig tilbakemelding på sykkelnett og vedlikehold til lillestrom@syklistene.no
Lillestrøm ble kåret for tredje gang til Norges beste sykkelby i 2012. Men samtidig fikk Lillestrøm
dårlige resultater på akkurat dette område! Så her har sykkelbyen/ kommunen trolig et stort
forbedringspotensial – og dette ønsker vi å dokumentere i prosjektet ”Vintersyklist søkes”! Vi ønsker
derfor tilbakemelding fra syklister i hele kommunen (ikke bare i Lillestrøm).
Hvem kan delta? Vi ønsker oss særlig personer som hittil har valgt å parkere sykkelen om vinteren og
kjører bil i stedet for å sykle, men som kan tenke seg å kle om for vintersykling. Men også du som
allerede er vintersyklist og ønsker å bidra med tilbakemeldinger til oss på hva som fungerer bra og
dårlig er hjertelig velkommen!
Er du klar? Hvis du vil bli med eller har spørsmål send mail til lillestrom@syklistene.no! Ved
påmeldingen trenger vi følgende opplysninger om deg: navn, alder, mail og postadresse og gjerne litt
info om reiserute og avstand jobb/skole samt om du har erfaring/ ingen erfaring som vintersyklist. Her
er tidsplanen:
16.12.12 - påmeldingsfrist
18.12.12 – utvalgte deltakere kontaktes via e-post
19.12.12 - bekreftelse fra deltakere via e-post
(ev 20.12.12 - kort markering foran Skedsmo rådhuset?)
02.01.03 - oppstart vintersyklistprosjekt
22.03.12 - avslutning av kampanjen
april 2013 – avslutnings- og evalueringstreff, trolig samme dag som det er årsmøtet i SLF LOO
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