
 

PRESSE  MELDING 
SLF Lillestrøm og omegn – 05.05.13 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til fotokonkurransen Barn på sykkel på facebook 

siden www.facebook.com/slfloo. Konkurransen startet formelt under sykkelfestivalen i 

Lillestrøm den 03.05.13 og varer til 31.05.13. Vinneren får et gavekort fra 

sykkelbutikken Stig’s verksted. 

La barna sykle - bakgrunn 

Syklistenes Landsforening (SLF - Syklistene) er en landsomfattende, ideell organisasjon som arbeider for mer og 

tryggere sykling – både nasjonalt og lokalt. SLF har lokallag over hele landet. Lokallaget SLF Lillestrøm og omegn 

(SLF LOO) ble stiftet mai 2011 og har som mål å gjøre Lillestrøm og omegn enda bedre og tryggere for sykkeltrafikk, 

ikke minst for de minste syklistene… . Ett av våre satsingsområder er derfor å fremme barn og sykling.  

 

Mer sykling oppgis som et eget mål i nasjonal transportplan. Sykkelandelen 

skal økes til 8 % over hele landet og enda mer i byer og tettsteder som 

Lillestrøm og omegn. Da spiller barn og ungdom en nøkkelrolle. Vi vet at 

voksne er viktige rollemodeller for å stimulere barn og ungdom til å sykle 

mer, fordi holdninger og (reise-)vaner blir lagt i barn- og ungdomsalderen. 

Da er det dramatisk at den nasjonale reisevaneundersøkelsen som ble 

publisert 2011 viser en tydelig nedgang i sykling blant ungdom... For å få 

oppmerksomhet rundt tema barn og sykling gjennomfører vi flere aksjoner. 

På sykkelfestival i Lillestrøm 4. mai 2013 arrangerte SLF igjen en egen ferdighetsprøve for de minste! Ved slutten av 

april har vårt lokallag i samarbeid med Volla skole og Vigernes skole sendt et brev med SLF sin brosjyre ”La barna 

sykle” og kommunens flotte sykkelkart til alle husholdninger i Lillestrøm med barn på 4. trinn. For mer informasjon 

om våre aktiviteter sjekk vår nettside www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/la_barna_sykle/. 

Bli med på fotokonkurransen Barn på sykkel i mai 2013! 

SLF Lillestrøm og omegn har nettopp etablert egen facebook side www.facebook.com/slfloo. For å få mer 

oppmerksomhet rundt vårt arbeid arrangerer vi nå en egen fotokonkurranse om tema Barn på sykkel.  Konkurransen 

starter formelt under sykkelfestivalen i Lillestrøm den 03.05.13 og avsluttes senest 31.05.13. Blant alle bilder som er 

med i fotokonkurransen Barn på sykkel og som publiseres på vår facebook side kårer vi minst én vinner som vil få et 

gavekort på kr 500 fra sykkelbutikken Stig’s verksted. Mer info om konkurransen og regler for deltakelsen finnes på 

vår nettside www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/la_barna_sykle/. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med nestleder og 

pressekontakt i SLF Lillestrøm og omegn Bjørn R. Bergersen (mobil 934 06 459) eller send mail til 

lillestrom@syklistene.no! Se også vedlagte e-nyhetsbrev og regler for deltakelsen! 
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Regler for fotokonkurranse Barn på sykkel i regi av SLF Lillestrøm og omegn 

 

Fotokonkurransen er åpen for alle og har tema: Barn på sykkel. Konkurransen foregår i perioden 3. mai - 

31. mai 2013. 

 

Hver deltager kan sende inn så mange bilder han/hun ønsker. Deltakelse i konkurransen foregår gjennom 

å poste konkurransebidraget på SLF LOOs facebook-side på www.facebook.com/slfloo. Alle bidrag levert i 

perioden vil bli vurdert. 

 

Innsendte bidrag vil bli vurdert av egen jury, sammensatt av styret i SLF LOO. Juryen kårer en vinner og 

juryens avgjørelse er endelig. 

 

Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille sykling eller aktiviteter, områder, utstyr, 

stemninger, infrastruktur etc. knyttet til barn og sykkel Dette skal gjøres på en interessant, aktuell, livlig 

og/eller estetisk måte. Kort sagt; ta bilder som har med sykkel og barn å gjøre.  

 

SLF LOO forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt på SLF LOOs 

nettsider o.l., i opprinnelig eller redigert utgave. SLF LOO forbeholder seg også retten til å benytte 

innsendte bidrag i forbindelse med profilering av egen organisasjon. I den grad det er praktisk mulig, vil 

bildene bli kreditert med fotografens navn.  

 

SLF LOO forbeholder seg retten til å benytte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli 

kreditert med opphavsmannens navn. 

 

Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens 

slutt vil disse opplysningene bli slettet unntatt fotografens navn. 

 

Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha 

opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har gitt samtykke at 

bildene offentliggjøres. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet. 

 

Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det. 
 

Lillestrøm, 03.05.13 
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lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

         …omfatter nå også SLF medlemmer fra Sørum! 

På vårt årsmøte 16. april 2013 ble det vedtatt at lokallaget også inkluderer SLF medlemmer fra Sørum. 

SLF Lillestrøm og omegn omfatter nå altså medlemmer fra Skedsmo, Fet, Rælingen og Sørum 

kommune. Vi fikk også nye lokalkontakter for Sørum og Fet  Årsmøtet bekreftet videre lokallagets 

satsingsområder som er sykling som folkehelse- & miljøtiltak, barn & sykling og vintersykling. 

Varaordfører fra Skedsmo deltok igjen på årsmøtet og fikk da overgitt dokumentasjonsrapporten fra 

vår kampanje Vintersyklist søkes. Rapporten om vintersykkelkampanjen og alle dokumenter fra 

årsmøte er tilgjengelig på vår nettside www.syklistene.no/lillestrom. 

          …med ferdighetsprøve for barn!  

Også i år er SLF Lillestrøm og omegn med på sykkelfestivalen i Lillestrøm 3. – 4. mai 2013. SLF 

arrangerer igjen ferdighetsprøven for barn og ordføreren skal få en fin sykkelgave fra SLF som premie, 

fordi sykkelbyen Lillestrøm også i 2012 ble kåret til Norges beste sykkelby i brukerundersøkelsen 

Syklist i egen by. 

………er nå også på Facebook!  

SLF Lillestrøm og omegn har tidligere i år fått nye nettsider www.syklistene.no/lillestrom, og finnes 

nå også på facebook. Besøk oss gjerne på www.facebook.com/slfloo! Vi planlegger en egen 

fotokonkurranse om tema barn & sykling på vår facebook side. Så følg meg! Vi håper du ”liker” oss – 

også på facebook  

 

E-nyhetsbrevet sendes til alle medlemmer i vårt lokallag med kjent mailadresse samt lokale syklister på vår mailliste. 

Send mail til lillestrom@syklistene.no, hvis du ønsker å stå på mailisten (eller ikke vil motta framtidige e-nyhetsbrev)! 

 

SLF LOO – 28.04.13 
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