
 Den Grønne Guide i Allerød                    
 
Vi cykler til arbejde - tilmeldingen er åben! 

20. marts 2018 
Kære virksomhedsleder 
Vi inviterer dig og din arbejdsplads til at cykle med i Danmarks største og grønneste 
motionskampagne: ”Vi cykler til arbejde”. Kampagnen løber i maj måned.  
 
Målet med ”Vi cykler til arbejde” er at få så mange som muligt til at bruge cyklen som et 
led i transporten til og fra arbejde.  
 
Dine medarbejdere mener det er vigtigt at deltage! 
Du skal vide, at 79 % af medarbejderne deltager i kampagnen for at få motion, og at 82 % 
svarer, at det sociale på arbejdspladsen har betydning for deres deltagelse. Klimahensyn 
betyder også noget, for 54 % angiver at CO2-besparelsen er et væsentligt incitament for at 
cykle. 
 
Det kan du gøre 
Lav et cykelhold eller få en god medarbejder til at gøre det. En vigtig faktor for at dine 
medarbejdere cykler – både i kampagnen og i hverdagen - er at de bliver bakket op af 
ledelsen. Det kan du gøre ved at dække det lille gebyr på 60 kr. pr. deltager. Så er det 
meget nemmere at finde en holdkaptajn blandt medarbejderne, som vil samle 
tilmeldingerne.  
 
Stor chance for at din virksomhed vinder  
Vi holder en lodtrækning mellem cykelholdene i Allerød Kommune. Der er en stor chance 
for at din virksomhed vinder, da vi har hele tolv præmier på spil:  
 
Præmie ved lodtrækning mellem alle cykelhold 
Lækkert cykelgrej fra Pauli Cykler for i alt 5.000 kr. til deltagerne på det vindende hold. 
 
Præmie til den mest cyklende virksomhed 
En battle med en cykelpræmie på 5.000 kr. mellem de store virksomheder, som har den 
største deltagerprocent:  

 Arbejdsmarkedets Tillægspension - Allerød  

 BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S 

 Hewlett Packards ApS  

 IBM DANMARK ApS  

 NIRAS Allerød  

 WIDEX A/S 

 
10 præmier til holdkaptajnerne 
Alle de lokale holdkaptajner er velkomne til præmieoverrækkelsen torsdag den 14/6 kl. 
15:30 ved Allerød Bibliotek – her vil borgmester Karsten Längerich overrække gavekort til 
Pauli Cykler til 10 heldige holdkaptajner. Alle holdkaptajner får direkte besked om dette 
arrangement midt i maj. 
 
Sådan deltager cykelholdet i lodtrækningen 
Den lokale tilmelding sker helt automatisk: Hvis et cykelhold deltager i landskampagnen, 
så er cykelholdet også med i den lokale lodtrækning. Der trækkes lod blandt alle cykelhold 
på virksomhederne i Allerød. Hver deltager har et lod, så jo flere der deltager på din 
virksomhed – jo større er chancen for at vinde.  
 
Vind i landskonkurrencen 
Der er selvfølgelig også masser af præmier i landskonkurrencen: Nye cykler, rejser, 
lækkert cykelgrej osv.  - se meget mere på vcta.dk 
 
Sådan kommer din virksomhed med 
Find en håndfuld kolleger med hver sin cykel og lyst til at bruge den i hverdagen. Tag 
cyklen den ene vej, begge veje eller hen til bussen eller toget. Alle kombinationer er lige 
gode, bare der bliver trådt i pedalerne på vej til og fra arbejde. I deltager som et hold med 
4 - 16 deltagere. Jo flere I er, jo større chancer har I for at vinde præmier.  Tilmeld så 
mange hold fra samme arbejdsplads, som I har lyst til. Tilmeld jer direkte på www.vcta.dk.  
 
Vi håber, at du vil være med til at gøre vores by til en grønnere og renere cykelby. Vi ses 
på cykelstierne i maj. 
 
 
Med venlig hilsen  
Cyklistforbundet i Allerød og Den Grønne Guide  
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