
  

   

Ut på (sykkel)tur – aldri sur? 
Om tematiske sykkelturer i Lillestrøm og omegn 

SLF Lillestrøm og omegn 

v/ styreleder Carsten Wiecek 

SLF landsmøte 14. oktober 2017, Hamar 
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Målet  

…med presentasjonen av et lokallagstiltak: 

 

• dele erfaringer med andre lokallag 

• bidra til mer samarbeid internt i SLF 

• motivere og inspirere til egne tanker & turer 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Innhold 

• Turen starter her – i SLF LOO 
      satsningsområder, årsprogram med prioriterte 

aktiviteter, kampanjer med faglig fokus 

• Veien så langt 

     våre erfaringer med sykkelturer så langt 

• Veien videre 

     «Turkatalog 2018» - og generelle refleksjoner 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Om SLF LOO 

• lokallag til Syklistenes landsforening som 

ble stiftet 2011 

• med 250 medlemmer fra fire kommuner på 

Nedre Romerike: Fet, Rælingen, Skedsmo 

og Sørum 

• kreativ-konstruktiv-kritisk NGO  

med faglig fokus og høyt aktivitetsnivå 

(men høringsinstans bare i Skedsmo) 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Satsingsområder 

• Sykling som folkehelse og miljøtiltak 

• Å fremme barn og sykling 

• Å fremme vintersykling 

 

(…samt fokus på et kommunalt 

sykkelregnskap) 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
https://slfloo.com/fokus/folkehelse-og-miljo/
https://slfloo.com/fokus/la-barna-sykle/
https://slfloo.com/fokus/vintersykling/
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Folkehelse 
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Sykkelregnskap 
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Sykkeltellinger med 

Counterpoint 
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Lokale sykkelandeler 

• siden winter bike to work 

day februar 2015 har vi 

gjennomført nesten 300 

tellinger på 50 definerte  

steder (counterpoints) i 

Skedsmo 

• sykkelandelen på ca 3 % 

ligger under nivået som 

kommunen selv angir - og 

veldig langt under de 

kommunal/ nasjonale 

måltallene… 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no


  

   

14.10.17 www.syklistene.no/lillestrom side 10 

Våre aktiviteter 

 
·  vintersykkelkampanjer 

·  winter bike to work day 

·  sykle til jobben 

·  sykkelens dag 

·  sykkelturer 

·  sykkelfestivaler 

·  ferdighetsprøve for barn 

·  sykkelkurs for 

innvandrerkvinner 

·  innsamling av brukte sykler 

·  sykkeltaxi kurs 

·  europeisk mobilitetsuke 

·  synlig syklist 

·  fotokonkurranser 

·  kampanjer 

·  sykkeltellinger 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/vintersykkelkampanjer/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/winter-bike-to-work-day/
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https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykle-til-jobben/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelens-dag/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelturer/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelfestivalen/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/ferdighetsprove-for-barn/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelkurs-for-innvandrerkvinner/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkelkurs-for-innvandrerkvinner/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/innsamling-av-brukte-sykler/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkeltaxi/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/europeisk-mobilitetsuke/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/synlig-syklist/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/fotokonkurranser/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/kampanjer/
https://slfloo.wordpress.com/aktiviteter/sykkeltellinger/
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Gratis sykkelsjekk i 

mobilitetsuka 
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Synlig syklist 
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Sykkelløype for barn & 

kurs for innvandrerkvinner 

mailto:lillestrom@syklistene.no
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Årsprogram 2016 

..med hovedfokus på sykkelkultur 

Vi feiret lokallagets femårsjubileum med månedlige 

sykkelmøter på lokal cafe (sykkelfrokost) og pub 

(sykkelpils – engelsk: Happy hour  ) 

…og startet med kampanjer gjennom hele 

jubileumsåret 

(der vi premierte våre medlemmer og andre lokale 

syklister, f eks med gavekort fra lokal sykkelbutikk/ 

samarbeidspartner, jf også lokale medlemsfordeler) 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Syklist nr 50.000 
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Årsprogram 2017 

..med hovedfokus på sykkelhotell 

Vi hadde mange kampanjer gjennom hele året 

(der vi premierte våre medlemmer og andre lokale 

syklister, med gratis sykkelparkering på valgfritt 

sykkelhotell i Lillestrøm) 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Sykkelhotell-kampanjer 

Bakgrunn: 4 av 5 

lokale syklister 

parkerer fortsatt 

utenfor hotellet 

Premier: gratis 

parkeringsplasser 

Mål: gratis 

parkering for 

sykkelpendlere 

med NSB årskort 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Årsprogram 2018 

..med hovedfokus på sykkelturer 

• vi avtaler høsten 2017 med ulike samarbeidspartnere 

tematiske sykkelturer 

• målet er å invitere til sykkelturer i Lillestrøm og 

omegn gjennom hele året (turkatalog 2018) 

• f eks egne turer med vintersyklister, bysykler, 

elsykler, sykkeltaxier, bike n art tur med kunstguide, 

bee happy tur til bigård, klassisk tur langs Alnaelva, 

tur med planavdeling langs sykkelekspressveg, 

familietur til naturkundemuseum… 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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«Turmål» 

Hva er målet med sykkelturer? 

• tilbud til våre medlemmer (eksklusiv/gratis - medlemsfordel) 

• positiv oppmerksomhet for vårt lokallag/ lokalt arbeid 

(medlemsrekruttering) 

• fokus på sykkelfaglige aspekter (f eks planlagt sykkeltur med 

planavdeling langs «planlagt sykkelekspressveg» til Oslo) 

• nettverksarbeid (ved å arrangere turer med andre 

samarbeidspartnere) 

• morsom måte å bidra til økt sykkelandel   

• på sikt: håp om å generere inntekter (f eks ved å selge turer til 

lokale bedrifter, lokale syklister som ikke er medlemmer) 

  

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Inspirasjon 

…fra Tyskland: 

• selv små ADFC lokallag arrangerer sykkelturer  

(også med overnattinger, utenfor egen region) 

• turer generer inntekter (selges til bedrifter, gratis for 

medlemmer, deltakergebyr for andre syklister) 

• egne turkataloger 

• større politiske turer som samarbeidsprosjekter 

(Sternenfahrt, critical mass) 

  

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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ADFC Hessen 

  

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Rett tiltak – på rett sted? 
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Erfaringer så langt 

…er først og fremst negative: 

• få deltakere 

• få samarbeidspartnere 

• liten interesse 

• ingen inntekt, heller utgifter 

• dårlig vær  

…med noen få unntak: 

tematisk vinkling, godt pressearbeid, fint vær   

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Erfaringer fra  

andre lokallag 

• «…det fungerer bra fordi vi samarbeider med x 

historielag…»  

• «Turene vi har forsøkt å invitere til på egen hånd har ikke 

vært like populære» 

• «Turene er marginale mht deltagelse, og det er alltid et  

spørsmål om det er verdt gjennomføringen.» 

• «vi har beskrevet tre permanente bynære sykkelturer i 

2015 (med kart og rutemerking…) vi tenker å åpne flere, 

og gjenoppfriske merkingen på de eksisterende, men har 

ikke prioritert dette de to siste årene» 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Bynære sykkelturer 

Sykkelturer som er godt dokumentert kan ha positiv effekt 

uten at lokallaget arrangerer turen 

• kart 

• video 

• merking 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Om sykkelturer generelt 

1. Tidspunkt og varighet 

2. «Veivalg», destinasjon og tematisk fokus 

3. Samarbeidspartnere og eksterne guider 

4. Interne ressurser (turledere, kompetanse, økonomi) 

5. Presentasjon av turen (kart, merking, video) 

6. Deltakere (maks antall, alder, kjønn, bedrifter, 

medlemmer) 

7. Medlemspleie og –rekruttering 

8. Trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Holdningsskapende 

arbeid 

• …er kanskje det viktigste arbeidsområdet 

for en liten NGO som jobber for bedre 

lokale sykkelforhold 

• mange arrangementer og kampanjer,  

gjerne med andre samarbeidspartnere 

• sykkelturer som et positivt gruppetiltak 

(medlemsarbeid) 

 

 

http://www.syklistene.no/lillestrom
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Takk for 

oppmerksomheten og… 

•  
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Ta kontakt! 

SLF Lillestrøm og omegn 

Ragnhild Jølsensveg 44c 

2006 Løvenstad 

lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 
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