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Vil din kommune styrke aktiviteter, der giver glade og sunde 
borgere, støtte de frivillige i de lokale foreninger, og ikke mindst 

give en hjælpende hånd til et bedre miljø, hvor borgere cykler 
mere og bruger bilen mindre?

Idrættens Analyse Institut vurderer, at mindst 350.000 danskere ugentligt trækker i 
cykeltøj for at træne – her er ikke medregnet cyklisten, der bruger cyklen som transport 
til og fra arbejde. Dette tal af cyklister, der hver uge klæder om til cykletøj for at træne, er 
stærkt stigende - både DGI og DIF ser voksende medlemstal indenfor cyklingen generelt, 
nye cykelforretninger åbner hele tiden, og sporten har udviklet nye forretningsområder 

som spinning, tilbehør, bikefitting, modecykeltøj mm. Det skaber nye arbejdspladser, 
og giver sundere borgere, der på sigt får mindre behov for dyre ydelser fra social- og 

sunhedsvæsenet.

Veggerby Sport og Kultur v/ Jens Veggerby kan tilbyde et aktivt samarbejde på hele 
cykelpaletten – eller udvide det eksisterende. Sammen kan vi finde løsninger, der lige 

præcist passer til din kommune.

Her kan du læse mere om nogle af vores mange aktiviteter:

Cykelløb

Cykeltræning

Cykeltøj

Bike4life

Peptalk/motivations-foredrag

Veggerby Sport og Kultur har mange års erfaring i motionscykelløb. Fra nybegynderen og 
familien med medbragt madkurv  til den seriøse supermotionnist, der træner mange timer 

ugentligt.

Ligeså har vi med vores koncept ”Bike4Life” et solidt afprøvet tilbud til kommunens unge, 
der har vanskeligheder med at tilpasse sig, skole/uddannelses problemer, har et misbrug 
eller måske psykiske problemer, stress o.lign. Her har vi netop brugt cykling til at skabe 

bemærkelsesværdige resultater.

 Men vi kan meget mere – så derfor vil vi tilbyde et møde med repræsentanter for 
kommunen primo 2016, hvor vi vil fortælle, hvad vi kan gøre for jeres kommune og borgere.

http://www.vsok.dk
http://www.vsok.dk/Vsok/Cykell%C3%B8b.aspx
http://www.vsok.dk/Vsok/Cykeltr%C3%A6ning.aspx
http://www.vsok.dk/Vsok/Vi-kan-ogs%C3%A5/Cykelt%C3%B8j.aspx
http://www.vsok.dk/Vsok/Cykeltr%C3%A6ning/Bike4Life.aspx
http://www.vsok.dk/Vsok/Foredrag.aspx

