
SverigeTrampet ska ge cykeln medvind
Den nationella promenadtävlingen Steg! har fått ett syskon på två hjul.  
SverigeTrampet är en kampanj som ska få svenskarna att använda bilen mindre och 
cykla desto mer.

– Ambitionen är att ändra folks vanor och få fler att upptäcka cykelns alla fördelar, 
säger Klas Elm, ordförande i branschorganisationen Svensk Cykling, initiativtagare 
tillsammans med Korpen.

SverigeTrampet rullar igång den 4 maj och pågår månaden ut. Minst två personer ingår i varje lag 
och tävlingen går ut på att man räknar antalet minuter man cyklat per dag och registrerar detta på 
www.sverigetrampet.se under sitt unika startnummer. 

– Men för att även enskilda ska kunna vara med har vi ett antal Ambassadörslag som leds av 
kändisar, säger Klas Elm. De kan ha hur många medlemmar som helst. Så det här är inte enbart en 
angelägenhet för företag. Alla är välkomna.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har 
tagit initiativ till ett upprop och ett nätverk med 
målet är att få ytterligare en miljon fysiskt aktiva 
invånare i Sverige. SverigeTrampet är en del av 
denna stora satsning:

– Vi gör den här satsningen i samarbete med 
Svensk Cykling. Tillsammans kan vi ge många 
en knuff i rätt riktning, säger Bo Andersson, gen-
eralsekreterare på Korpen.

Priser? Ja, under veckorna som går delas 
trisslotter och biobiljetter ut till deltagare som 
trampat på i mer än en halvtimme per dag. 
Cyklar kommer också att lottas ut under resans 
gång. Och på Nationaldagen den 6 juni får det 
vinnande laget med högsta genomsnittet en stilig pokal.

Men arrangörerna är tydliga med att det finns betydligt fler vinnare. Nämligen alla som deltar. Dess
utom vinner miljön, folkhälsan, klimatet, plånboken och trafiksäkerheten…

– I Norge finns en motsvarighet som nu arrangeras för tredje året. Erfarenheterna därifrån är att 
många jobbpendlare låter bilen stå när de upptäckt hur smart och roligt det är att cykla. Den effekten 
vill vi ha även i Sverige, säger Klas Elm. 

För mer information kontakta: 
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling, mobil: 0704-58 01 08 
Bo Andersson, generalsekreterare Korpen, mobil: 0702-21 79 28 
För högupplösta pressbilder på cyklister fria för publicering, maila till sverigetrampet@welcom.se
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