Vinn på
att cykla
och gå!

En rolig aktivitet
som inspirerar till
hållbart resande

Cykelutmaningen är en hälso- och miljöaktivitet
som passar för alla arbetsplatser
Här uppmuntras anställda till regelbunden vardagsmotion både under arbetsdagen och på fritiden. Det är en rolig utmaning
som alla kan delta i, individuellt eller i lag, utifrån sina egna förutsättningar. Aktiviteten är indelad i tre tävlingsperioder och
målet är att under en period cykla/gå minst 150 kilometer till/från jobbet, möten och på fritiden.
Deltagarna registrerar själva sina kilometrar och har en egen sida på cykelutmaningen.se där de kan följa sin väg mot
150 km-målet. De kan se topplistor över alla lag/deltagare, se tävlingsstatistik, och även få inspiration. Utlottning av veckovinster uppmuntrar till regelbundenhet. Premier delas ut till alla som uppnår 150 km-målet och årets cykelpendlare utses.
(All tävlingsinformation finns på cykelutmaningen.se)

Statistik

Cykelutmaningen är en arbetsrelaterad aktivitet som skapar
ett positivt grupptryck på arbetsplatsen och gör det lättare att
motivera även dem som inte redan är ”frälsta” cyklister. Det är
när individen upplever fördelarna som nya livsstils- och beteendemönster skapas.

– 80% av deltagarna arbetar inom offentliga
sektorn.

Cykelutmaningens mål är att:
– stimulera fler till att kombinera arbetsresor med motion
två till tre dagar i veckan.

– 41% har deltagit mellan 3 och 5 gånger.

– nå 30% ”bilister”.

– webbplatsen cykelutmaningen.se har i snitt
10 000 unika besökare per år.

– öka cykeltrafikens andel vid arbetsrelaterade resor.

– 75% av deltagarna är kvinnor.
– 70% av deltagarna är i åldern 35–65 år.
– 6000 personer tar emot Cykelutmaningens
nyhetsbrev.

– bidra till att minska fossilbränsleutsläpp.
Dåvarande Vägverket och Trafikkontoret i Göteborg startad år 2000, tillsammans med TL Event, Cykelutmaningen. Syftet
var att skapa ett färdigt koncept för arbetsplatser där man visar cykelns potential som transportmedel vid resor till och från
jobbet. Fokus är att arbeta med mjuka värden och skapa en beteendeförändring där cykel och gång blir ett naturligt val vid
kortare resor. Projektet har sedan starten haft mellan 4000 och 11 000 deltagare per år.

Cykelutmaningen är en hjälp för arbetsgivare
att uppnå sina miljö- och friskvårdsmål
Arbetsgivare har möjlighet att köpa ett antal deltagarplatser och erbjuda sina anställda att delta i Cykelutmaningen som en
subventionerad friskvårdsaktivitet. Utöver det färdiga tävlingsformatet finns möjligheter att skapa egna tävlingar, event och
föreläsningar kopplade till konceptet. Vi tar fram förslag och offert på lösningar anpassade för olika arbetsplatser. Avgiften är
endast 290 kr per deltagare. Vid köp av mer än 100 startplatser är deltagaravgiften 230 kr. (priser exkl. moms).

Allt detta ingår
– möjlighet till deltagande i en eller flera av de tre fristående tävlingsperioderna.
– premier, vinster och rabatterbjudanden till deltagarna.
– administration, genomförande och deltagarsupport.
– hemsida och tävlingsstatistik.
– information om tävlingen via sociala medier, nyhetsbrev och tryckt material.
– uppföljning och utvärdering av deltagarnas resvanemönster.

Om Cykelutmaningen

Välkommen att kontakta oss
för mer information
om Cykelutmaningen och
lösningar som passar just er:
TL Event AB Tel. 033-20 59 10
E-post info@tlevent.se

Hållbara resor för bättre miljö och hälsa
Hur vi väljer att transportera oss är en viktig fråga som inte enbart berör varje individ i form av tid, ekonomi och vardagsmotion. Det berör även miljön, infrastrukturen och vårt gemensamma stadsutrymme. En stor del av de resor som genomförs
dagligen är arbetsrelaterade och relativt korta. Två resor i veckan som byts till gång, cykel eller kollektivtrafik ger bättre
luftkvalitet, mindre trängsel, minskat behov av parkering och bättre hälsa.

Många vinster med hållbart resande
Inom ett normalstort tjänsteföretag står medarbetarnas resor till och från jobbet för ca en tredjedel av företagets totala
koldioxidutsläpp. Färre bilresor kan för vissa arbetsgivare minska behovet av, och därmed kostnaden för, parkeringsplatser.
Idag har vi allt större problem med sjukdomar orsakade av övervikt, samt stressrelaterade sjukskrivningar. Regelbunden fysisk
aktivitet är en viktig faktor för att stärka hälsa och psykiskt välmående.
Enligt hälsorevisorn Stefan Lundströms ger varje satsad krona 4–10 gånger pengarna tillbaka i minskad sjukfrånvaro. En
medarbetare som inte utövar någon fysisk aktivitet har 8–10 fler frånvarodagar än en person som aktiverar sig fysiskt.
Arbetsplatser som aktivt arbetar med friskvårdsaktiviteter och har en stark miljöprofil skapar förutsättningar som stärker individen, arbetsplatsen och samhället samtidigt som det stärker varumärket och gör arbetsplatsen attraktiv på arbetsmarknaden.

