
 

Cykelnerven 

Vær med til at klatre i tre af Tour de Frances legendariske 
fordel for Scleroseforeningen

Scleroseforeningen lancerer en professionel, social, hol
udfordrende cykelevent, hvor deltagerne får mulighed fo
legendariske franske alper

En personlig udfordring 

Når du deltager i Cykelnerven får du både en personlig, sportslig udfordring, 
og du kommer helt personligt til at gøre en 
gennem din indsats for at skaffe sponsorer. Men begge dele gennemfører du 
som en del af et hold og med stærk opbakning fra dine holdkammerater, din 
holdkaptajn og fra Scleroseforeningen.

Din holdkaptajn strukturerer
vil sige, at du allerede i april 2014 starter din træning
cykeleventen i slutningen af juni. Træningen vil
ugen. Udover det sociale aspekt 
køre som hold, intervaltræning, 
op- og nedkørsel i bjerge. 

Pris og datoer 

Der er udrejse onsdag den 2
Frankrig søndag den 30. juni 2014.

Kost prisen er 7.999 kr. per person

• Fly t/r 

• Halvpension (gælder 
• Hotel i dobbelt værelse

• Transport af cykel og udstyr i bus (bliver afhentet om tirsdagen)

• Mekaniker hjælp 

 

klatre i tre af Tour de Frances legendariske bjerge 
fordel for Scleroseforeningen 

Scleroseforeningen lancerer en professionel, social, holdorienteret og 
udfordrende cykelevent, hvor deltagerne får mulighed for at cykle på tre 

franske alper – og du har mulighed for at være med.  

En personlig udfordring – sammen med dit hold 

Når du deltager i Cykelnerven får du både en personlig, sportslig udfordring, 
og du kommer helt personligt til at gøre en forskel for danskere med sclerose 
gennem din indsats for at skaffe sponsorer. Men begge dele gennemfører du 
som en del af et hold og med stærk opbakning fra dine holdkammerater, din 
holdkaptajn og fra Scleroseforeningen. 

strukturerer et træningsforløb for dig og resten af holdet. Det 
vil sige, at du allerede i april 2014 starter din træning, som bliver målrettet 

eventen i slutningen af juni. Træningen vil typisk være en til to dage om 
ugen. Udover det sociale aspekt i fællestræningen vil I på holdet øve jer i at 

valtræning, bjergtræning - og I øver teknikken vedrørende 
kørsel i bjerge.  

den 25. juni 2014 om morgenen og hjemrejse igen 
Frankrig søndag den 30. juni 2014. 

per person og inkluderer: 

gælder ikke drikkevarer) 
ærelse 

Transport af cykel og udstyr i bus (bliver afhentet om tirsdagen)

 til 

og 
tre 

Når du deltager i Cykelnerven får du både en personlig, sportslig udfordring, 
forskel for danskere med sclerose 

gennem din indsats for at skaffe sponsorer. Men begge dele gennemfører du 
som en del af et hold og med stærk opbakning fra dine holdkammerater, din 

ningsforløb for dig og resten af holdet. Det 
som bliver målrettet 

to dage om 
holdet øve jer i at 

øver teknikken vedrørende 

om morgenen og hjemrejse igen fra 

Transport af cykel og udstyr i bus (bliver afhentet om tirsdagen) 



• Følgebiler i bjergene 

• Guider (der er en guide pr. 10 ryttere, så der sikres sikker op- og ned 
kørsel) 

• Fælles middag lørdag aften 
• Træningsforløb i Danmark 

• Træningstur i bjergene ved Vejle og Hallandsåsen i Sverige 
 
Du kan også vælge selv at stå for transporten til Frankrig, så vil prisen 
være 4.999 Kr. og vil ellers indeholde de samme ting som nævnt 
ovenfor.  

 
Fundraising til fordel for Scleroseforeningen – 15.000 kr. pr. rytter 

Udover kostprisen på cykeleventen comitter hver rytter sig til at fundraise til 
forskning i sclerose for 15.000 kr. per person. Beløbet kan enten være penge, 
som kommer fra en masse små sponsorater, men holdet kan også samlet 
finde én fælles stor sponsor til holdet. Som rytter skal du således være 
indstillet på at samle penge ind til forskning i sclerose, men det er også vigtigt 
at understrege at der er tale om en holdindsats, hvor I skal nå et samlet 
beløb.  Scleroseforeningen udarbejder professionelt sponsormatriale, som 
hver rytter får og kan bruge i forhold til sponsoraterne.  

Vær med til at sætte fokus på sclerose – nu og fremover 

Hver dag er der to danskere, der får konstateret sclerose. Sygdommen er en 

kronisk sygdom, og den kan ikke helbredes. Den påvirker både kroppens og 

hjernens funktioner. Sygdommen starter som regel i 20-40 års alderen, men 

rammer også børn og unge.  

Scleroseforeningen 

Scleroseforeningen arbejder for at sikre mennesker med sclerose en så hel 

og velfungerende en tilværelse som overhovedet muligt. Det sker gennem 

rådgivning, information og forskningsstøtte. Scleroseforeningens vision er at 

udrydde sygdommen og dens følgevirkninger.  

Hvis du vil vide mere 

Du er mere end velkommen til at kontakte Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth 
fra Scleroseforeningen på nedenstående kontaktdetaljer. 

Scleroseforeningen 
Mosedalvej 15, 2500 Valby 
Telefon: 3646 3646 / Direkte: 3613 0145 
Mobil: 2534 4449 
Mail: mhj@scleroseforeningen.dk  

Scleroseforeningen.dk/cykelnerven 


