
TÄVLINGS-

INFORMATION

VGR erbjuder de 2500 först anmälda  
medarbetarna att delta kostnadsfritt!

VINN PÅ ATT CYKLA ELLER GÅ!
Cykelutmaningen är en aktivitet som alla kan delta i. 
Det är lika motiverande för nybörjaren som för redan 
frälsta cyklister. Anmäl er individuellt eller som ett 
lag och samla kilometer genom att cykla och gå till 
och från jobbet, möten och på fritiden.

Att cykla och gå regelbundet ger vardagsmotion, bättre kondition 
och ökar förbränningen. Forskning visar att en halvtimmes rörelse 
varje dag ger dig mycket mer än så:
• det ger bättre sömn och immunförsvar
• det förebygger stress och oro
• det ger minskad risk för ledvärk och artros.

Vinsterna för hälsan och plånboken är många. Lika viktigt är att 
det ger tid till att njuta av naturen och samtidigt bidra till renare 
luft och därmed ett mer hållbart samhälle.

Att cykla/gå till och från jobbet kan ses som världens bästa 
investering i sig själv och i miljön.

ANMÄLAN: Individuellt eller som lag med  
2–8 deltagare på cykelutmaningen.se

DATUM: Tre fristående tävlingsperioder, 
ni väljer själva om ni vill delta i en eller alla 
tre tävlingsperioderna. Det räcker med en 
anmälan och det går bra att anmäla nya lag 
och deltagare under hela perioden.

VÅR: 3/5–13/6 

SOMMAR: 28/6–15/8

HÖST: 30/8–10/10 

SAMLA KILOMETRAR: Registrera  
alla kilometrar som ni cyklar, går, joggar  
till och från jobbet, möten samt fritiden på  
cykelutmaningen.se 

Chans till vinst varje vecka: 
Vinster lottas ut bland alla som har  
registrerat minst 15 km per vecka och  
150 km per tävlingsperiod.

Regelbundenhet premieras framför 
att cykla/gå längst sträcka.

Alla som cyklat och gått minst 15 km per  
vecka deltar i utlottningen av veckovinster!

Alla som cyklat eller gått minst 150 km per tävlings- 
period har chans att vinna cyklar och spa-paket!

Vinnande lag vinner en middag  
tillsammans, värd max 2500 kr!

Anmäl dig och dina kollegor – du kan enkelt skriva ut och sätta upp detta på din arbetsplats!


