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Til ordføreren og varaordføreren i Skedsmo kommune
m/ kopi til alle medlemmer av Skedsmo kommunestyre, rådmannen og kommunaldirektør Helse/ Sosial, SKBIL, J C
Decaux og redaktør i Romerikes blad
Lillestrøm, 27. desember 2016

SLF Lillestrøm og omegn foreslår «liten styrkeprøve» for lokalpolitikere på bysykkeltur fra Eidsvoll til Lillestrøm juni 2017
Vi viser til tidligere kontakt ang årets brukerundersøkelse Syklist i egen by, særlig vårt brev av 07.12.16 og
markeringen av Lillestrøm som «Norges beste sykkelby» samme dag (jf vedlegg 1-3).
Det er gledelig at Lillestrøm for femte gang ble kåret til landets beste sykkelby og vårt lokallag var igjen blant
de første som gratulerte ordføreren og resten av kommunen i begynnelsen av desember 2016. Men det bekymrer oss at
de overordnete resultater fra undersøkelsen viser at syklistene generelt sett ikke opplever at det er blitt noe vesentlig
bedring av sykkelforholdene de siste årene – heller ikke i Lillestrøm! Det er Syklistenes landsforening (SLF) som
gjennomfører undersøkelsen annethvert år. Som lokallag SLF Lillestrøm og omegn kjenner vi til både lokale
sykkelforhold og funn/ metodikk til denne undersøkelsen, og vi kommer til å følge opp enkelte funn fra undersøkelsen
i begynnelsen av 2017.
Her ønsker vi å utdype et morsomt lite forslag for et holdningsskapende og helsefremmende sykkeltiltak som
vi presenterte allerede den 7. desember. Ideen kommer faktisk fra planavdelingen i Skedsmo kommune. På et av våre
tidligere sykkelmøter hadde Frode Hofset foreslått å sette fokus på de fine bysykler ved å delta på sykkelrittet
Eidsvoll-Oslo på lørdag, 17. juni 2017. Vi likte tanken umiddelbart – og det gjør også Pål Gjerde fra sykkelgruppa i
Skedsmo kommunes bedriftsidrettslag (SKBIL). Sammen med SKBIL vil vi gjerne bli med på turen i juni 2017 og
oversender herved konkret informasjon slik at kommunen kan ta en rask avgjørelse i denne saken!

Vårt forslag er altså alt Skedsmo kommune(styre) deltar med 50 bysykler på den lille styrkeprøven
fra Eidsvoll til Lillestrøm (ca 45 km) - sammen med representanter fra kommunens bedriftsidrettslag og vårt
lokallag. Alle sammen kledd i røde trøyer fra SKBIL, og med starttid rundt kl 14.45 den 17.06.17!
Vårt lokallag vil gjerne delta med fem representanter/ styremedlemmer og dekker kostnader for egen deltakelse selv.
Vi kan også gjerne invitere lokalpolitikere til noen treningsturer i Lillestrøm og omegn før selve rittet . Videre
regner vi med at J C Decaux ser den store reklameverdien for Lillestrøms bysykler og kommer derfor til å støtte turen
(f eks ved å transportere bysyklene fra Lillestrøm til Eidsvoll på lørdag formiddag 17.06.17).
Vi gleder oss til turen! Ved ev spørsmål ta gjerne kontakt pr mail til lillestrom@syklistene.no!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail

Vedlegg 1

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune
Lillestrøm, 7. desember 2016

SLF Lillestrøm og omegn gratulerer Skedsmo kommune med første plass i
brukerundersøkelsen ”Syklist i egen by” – for femte gang!
«Lillestrøm er den byen i Norge hvor syklistene føler seg tryggest.
Lokale syklister synes forholdene i Lillestrøm jevnt over er gode,
og at også framkommeligheten er god.» Dette skrev vi vårt brev av
15. oktober 2014 og viste da til ferske resultater fra undersøkelsen
Syklist i egen by som Syklistenes Landsforening hadde gjennomført
blant sine medlemmer. Denne gangen vant Lillestrøm
undersøkelsen for fjerde gang - og to år senere skjer det igjen!
Lillestrøm har med dette vunnet alle fem gangene undersøkelsen har vært gjennomført. Etter 2008, 2010,
2012 og 2014 ble Lillestrøm nå altså for femte gang kåret til Norges beste sykkelby! I år har Lillestrøm
beste score på 8 av 11 spørsmål i denne undersøkelsen (jf pressemeldingen i vedlegg 1). Kommunen kan
være stolt over slike tilbakemeldinger fra lokale syklister! De gode resultater fra denne brukerundersøkelsen
viser at kommunen er på rett vei i sitt arbeid for stadig bedre sykkelforhold i Lillestrøm og omegn!
Akkurat som i 2012 og 2014 ønsker vi å være tidlig ute med å gratulere
ordføreren og alle de ansatte i kommunens administrasjon! Vi mener at det er
på tide at kommunen inviterer «resten av landet syklister til sykkel- og
messebyen Lillestrøm og at Skedsmo kommune blir medarrangør for den neste
sykkelkonferansen i år 2018!
Selv ønsker vi å invitere ordføreren og rådmannen til de siste to
sykkelmøter ved slutten av vårt jubileumsår i desember 2016
- Bike & Breakfast på Garçon på lørdag, 17.12.16 kl 10.00
- Happy Hour på Jekyll & Hide på mandag, 19.12.16 kl 18.00
for å snakke mer om resultater og ikke minst oppfølgingen årets
brukerundersøkelse!
På disse sykkelmøtene vil vi gjerne presentere egne forslag for gode sykkeltiltak som deltakelse på «den lille
styrkeprøven» i juni 2017. Sammen med kommunens bedriftsidrettslag foreslår vi nemlig å dra på sykkeltur
fra Eidsvoll til Lillestrøm med 50 politikere på 50 lokale bysykler - alle sammen kledd i trøye fra
bedriftsidrettslaget 
Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Skedsmo kommune! Gratulerer og lykke til videre!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom

Vedlegg 2

www.syklistene.no/2016/12/lillestrom-karet-til-norges-beste-sykkelby/

Vedlegg 3 – Gode nyheter fra Romerikes blad og www.syklistene.no

Vedlegg 4 – Informasjon om «den lille styrkeprøven» Eidsvoll-Oslo

http://styrkeproven.no/distansene/eidsvoll

Mer informasjon fra nettsiden http://styrkeproven.no/distansene/eidsvoll
Fra Eidsvoll til Oslo. En utrolig flott tur fra Norges demokratiske arnested til hovedstaden. Her er distansen som
passer alle. Kom igjen - meld deg på. Eidsvoll har vært på programmet siden 2002 og sykles i år for 16 gang.
En veldig fin tur å ta med venner og bekjente. Vi har og egen ungdomsklasse som i 2016.

Påmelding og betaling
Trykk på REGISTRER. Følg deretter menyen fra vår leverandør av påmelding- og tidtakersystem; Ultimate Sport
Service.

Endringer i påmeldingen
Når du melder deg på mottar du et brukernavn, et passord og en dedikert link som kan benyttes til å utføre endringer
på din bestilling eller salg av ditt startnummer. Dette kan utføres til og med 16. juni 2017 klokken 1159. Endinger
etter denne dato skjer ved henvendelse til kontoret. Dette gjelder og ved salg av startnummer

Salg av startnummer
Du kan selge ditt startnummer ved å følge denne prosedyren.

Start på Eidsvoll
Starten På Eidsvoll er ved Nebbenes Kafeteria. Adressen er Trondheimsvegen 332, 2074 Eidsvoll Verk og
telefonnummeret er 63 95 13 24

Sekretariat
Sekretariatet i utenfor Nebbenes Kafeteria

Startnummer
Startnummeret ditt mottar du når du sjekker inn i sekretariatet. Startnummeret med chip skal festes til setepinnen. I
2017 vil det bli anledning til å hente startnummeret i Oslo i uken før rittet. Tid og sted publiseres senere.

Transport
i 2017 vil vi sette opp busstransport for deg og din sykkel fra Oslo S. Avgang fra Trelastagata (Spor 19). Vi kommer
tilbake med eksakte avganger og priser.

Bagasje
Ved utlevering av startnummer følger det med merkelapper til bagasjen. Bagasjen merkes og leveres til transportør
som står merket og klar ved starten på Nebbenes Kafeteria. Transport av bagasje er inkludert i prisen.

Alderskrav
For å sykle i turrittet Eidsvoll - Oslo i 2017 må du fylle 17 år innen 31/12 2017. For å sykle i trimrittet Eidsvoll - Oslo
i 2017 er det ingen aldersbegrensning, men deltagere under 13 år må sykle sammen med en voksen ledsager.

Lisenskrav
Helårslisens gjennom klubb tilknyttet Norges Cykleforbund eller engangslisens á NOK 200,-. I trimklassen er lisens
inkludert i påmeldingsavgiften.

Avbestillingsforsikring
Det kan tegnes avbestillingsforsikring á NOK 275,- ihht vilkår gitt her

Valg av startpulje
I Styrkeprøven benyttes selvseeding av deltagerne. Dette betyr at du selv velger det tidsbudsjettet som passer deg og
dine ønsker best. Unntatt slik seeding er deltager som sykler på lag i lagkonkurranser. Vi understreker at det er svært
fordelaktig å velge en gruppe som har ditt tempo og ikke kjører for hardt. Turen blir ikke like fin med for trangt
budsjett.

Startpuljer
Man kan fra Eidsvoll velge blant startgruppene tur- eller trimritt. Det er og egen gruppe kun for kvinner.

Mat/servicestasjoner - ambulanse/sanitet/teknisk service
Vi har en matstasjon fra Eidsvoll til Oslo og den er på Kløfta. På matstasjonene treffer du frivillige representanter for
ulike lag og foreninger. Alle du møter jobber dugnad og legger ned masse arbeid for at akkurat du skal få en fin
opplevelse. Mange av våre flotte medarbeidere har vært med i mange år og har betydelig erfaring om du har spørsmål
eller trenger assistanse i en eller annen form.
Vi har i 2017 samme oppgraderte innhold som i 2016. Vi fik svært gode tilbakemeldinger på maten i 2016 og håper
menyene som presenteres for 2017 faller i smak. Coca-Cola Enterprises, Bama og ASKO leverer alt som serveres.
På stasjonene våre kan du og få teknisk service om du trenger det. Dyktige sykkelfaglige mennesker med rett utstyr
hjelper deg om uhellet er ute. I tillegg har vi 16 Peugeot biler som yter nøytral service på veien. Det vil bli opplyst om
et vaktnummer dere kan ringe dersom uhellet er ute. Våre folk kommer da til unnsetning.

Servicebiler / Følgebiler
Det er ikke tillatt med følgebiler i Styrkeprøven. Biler, kjøretøy som ligger umiddelbart bak syklister uten vilje til å
kjøre forbi vil bli bortvist av politi eller arrangør. Ryttere som er tilknyttet slike kjøretøy risikerer diskvalifikasjon.

Medaljer/diplomer
Alle som fullfører en av Styrkeprøvens distanser mottar medalje og diplom. Medaljene er tilbake med årstall og
distanse preget på forsiden. På baksiden er det vår nye logo. Diplomet skrives ut fra resultatsidene til USS som blir
offentliggjort på våre hjemmesider umiddelbart etter rittet.
Det blir delt ut premie til raskeste kvinne og mann fra Eidsvoll.

Priser påmelding
08/10/16 - 31/10/16 NOK 500,01/11/16 - 31/12/16 NOK 600,01/01/17 - 15/04/17 NOK 710,16/04/17 - 17/06/17 NOK 800,-

Startpuljer lørdag 17. juni
14:00 Tur, 60 personer (inntil 2 timer)
14:05 Tur, 60 personer (inntil 2 timer)
14:10 Tur, 60 personer (Lukket pulje - inntil 2 timer)
14:15 Tur, 60 personer (Lukket pulje - inntil 2 timer)
14:20 Tur, 60 personer
14:25 Tur, 60 personer (2-3 timer)
14:30 Tur, 60 personer (2-3 timer)
14:35 Tur, 60 personer (2-3 timer)
14:40 Tur, 60 personer (3 timer +)
14:45 Tur, 60 personer (3 timer +)
14:50 Tur kvinner, 60 personer. Kun kvinner
14:55 Trim, 60 personer
15:00 Trim, 60 personer (Ung i Styrkeprøven)
15:05 Trim, 60 personer, El sykler
http://styrkeproven.no/distansene/eidsvoll

VEDLEGG 5

www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/kalender/

