Pressmeddelande, 2018-05-20
I helgen, den 25-26-27 maj, är det dags för en av Sveriges stora cykelutmaningar: att cykla
60 mil runt Sveriges största sjö på tre dagar - välkommen till Vänern Runt! I år deltar ca 360
cyklister som genomför utmaningen i fartgrupper som hålls ihop genom hela loppet.

Fredag den 25 maj – kvällen gäst: Fredrika Ek, äventyrare
Nyhet: start och mål är vid Tybblelundshallen. Nummerlappsutdelning sker redan på
torsdag den 24 maj kl 17-20. Start pågår gruppvis fredag den 25 maj, kl 7.30-9.45. Målgång
beräknas till ca kl 13-15 söndag 27 maj. Varje klunga har en gps-sändare och kan följas på
http://gps.citygruppen.nu/
Dagens depåer är i Degerfors (efter ca 65 km), i Karlstad (efter ca 140 km) och Eds kyrka
(efter ca 192 km). I Karlstad bjuder vi för andra året in till depå på Racketcenter. Det
innebär transportsträcka på cykelbanor genom vackra Karlstad. Cyklisterna finns på
Racketcenter, i Karlstad vid lunch-tid.
Åmål Cykelamatörer är värdar för målgången i Åmål - och folk kommer att märka att det går
ett cykellopp genom stan. Målgång i Åmål ca kl 16-19.
Medaljutdelningen i Åmål välkomnar en spännande gäst. Efter en lång dags cykling och
god mat får deltagare och funktionärer lyssna till Fredrika Ek, äventyrare, som berättar om
sin cykling jorden runt. Pressinfo och pressbilder för Fredrika Ek finns här:
http://www.thebikeramble.com/media/

Lördag den 26 maj
Dagens depåer är Håverud (efter ca 47 km), Vänersborgs kyrka (efter ca 110 km) och
Flisbäck (efter ca 185 km). För andra året i rad har Vänern Runt depå på torget i
Vänersborg, där cyklisterna passerar ca kl 12-14. Målgång i Mariestad ca kl 16-19.

Söndag den 27 maj
Dagens depåer är Gullspång (efter ca 43 km) och Svartå (efter ca 81 km) med sista depå vid
målet i Örebro (efter ca 130 km). Målgång vid Tybblelundshallen ca kl 13-15.
Västra Aros MC är ny samarbetspartner för i år. Motorcyklisterna höjer trafiksäkerheten för
våra deltagare och övriga trafikanter genom att åka längs banan och vara stationerade där
säkerheten är extra viktig.
Mer information: www.vanernrunt.se och facebook: https://www.facebook.com/vanernrunt/
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