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sammen eller hver for sig
Cykel for sagen
HVERT ÅR SAMLER CYKEL FOR SAGEN 

PENGE IND TIL BEDRE IDRÆTSMULIGHEDER 

FOR MENNESKER MED PSYKISKE 

SÅRBARHEDER, SOM FX DEPRESSION, 

ANGST ELLER SKIZOFRENI. DET KAN DE 

DESVÆRRE IKKE I ÅR - SÅ DERFOR VIL VI 

HAVE DIG UD OG CYKLE I STEDET. 

HVEM ER DET FOR?

Alle der har lyst til at trampe i pedalerne 

for den gode sag - havelåge, racer og alt 

midtimellem. 

HVORDAN FUNGERER DET?

Du tilmelder dig - se boksen til højre. D. 16. 

august cykler du enten 10, 25, 50 eller 100 km. 

Du kan enten cykle alene eller sammen med 

andre, der er tilmeldt (i forsvarlig corona-

afstand). Du får et startnummer tilsendt af 

os efter d. 12. august og ellers er det bare at 

nyde turen og klappe sig selv på skulderen.

PRIS/PERSON:

Det koster 50 kr at cykle med, som går 

ubeskåret til bedre idrætsmuligheder for 

mennesker med psykiske sårbarheder. 

Herudover kan du vælge at donere et beløb 

yderligere ved tilmeldingen. 

DEN GODE SAG

Overskuddet går til det gode formål at 

støtte psykisk sårbares muligheder for 

deltagelse i det store idrætsfællesskab – 

f.eks. Idrætsfestival for sindet og til aktiviteter 

i særlige idrætsforeninger, til f.eks. køb af 

cykler eller idrætsrekvisitter.

VIND EN STARTPLADS

Med din tilmelding er du automatisk med i 

lodtrækningen om en gratis billet til næste 

års cykeltur fra Skagen til Varde, den 13, 14 og 

15 august 2021. Værdi kr. 2500. Præmien kan 

ikke ombyttes til kontanter. Vinderen trækkes 

d. 17. august og får direkte besked.

BILLEDER

Du er meget velkommen til at dele billeder 

fra din cykeltur – hvem var med, mødte du 

andre deltagere – der er plads til alle slags 

selfies og stemningsbilleder fra dagen. Find 

”Cykel for sagen - til Varde fra Skagen” på 

Facebook, bliv medlem og del billeder.

Dansk Arbejder Idrætsforbund

TILMELDING
Tilmeldingsfristen er den 12. august. 

Ved tilmelding vælger du, hvilken 

distance du vil cykle. Du kan vælge 

mellem 4 distancer 10-25-50-100 km. 

Og vil efterfølgende modtage en mail 

med startnummer, som du kan printe 

og sætte på trøjen - så er du klar.

På www.dai.nemtilmeld.dk/103 vælger 

du distance og betaler kr. 50 plus en 

eventuel ekstra donation. 

KONTAKT
Idrætskonsulent i DAI, Lisbeth Crafack

Mobil: 2045 9169 

E-mail: lisbeth@dai-sport.dk

D. 16/8 fra din hoveddør 
eller sammen med andre

VIND 
EN GRATIS STARTPLADS TIL NÆSTE ÅRS LØB (VÆRDI 2.500 KR).


