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Stockholm Flecycling går
genom vår vackra Ekopark.
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L 40 KM ÄR EN STRÄCKA ALLA KLARAR AV - ÄVEN DU.

Loppet är inte kört
Den 14 september kan du, tillsammans med

tusentals cyklister, från elit till sommarcyklist, stå

på startlinjen i världens grönaste lopp. Stockholm

Recycling.

Under ca 40 kilometer kommer du alt susa

förbi Stockholms allra bästa delar - lummiga gröna

parker, blå vatten och nyfikna åskådare. AIlt det

som garanterar en riktigt rolig dag i sadeln.

t I det här loppet tävlar du bara mot dig själv

- i samma lag som miljön. Stockholm Recycling är

världens grönaste lopp i många avseenden.

, 25. av din anmälningsavgift går nämligen

\ret<t till en fond, startad av WWF, som stöder

bevarandet av Ekoparken.

Ekoparken är världens största stadspark och

enda nationalstadspark - och sträcker sig från

Djurgården och Gärdet via Lill-Janskogen till

Hagaparken och runt hela Brunnsviken.

Anmäldis mod talongcn nlX*r

rin§ 08-SS4 247§ lar rner inf*rmatisn.
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Haga Laduviken NorraDjurgården
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TID: 14 september 1997 kl 11 .00

PLATS: Stafi och målpå Djurgården.

DISTANS: ca 40 km - en sträcka som alla
klarar av.

nnlunnlÅtoeR: 15 år.

aruUÄteru: Betala startavgiften, 80 kr, med
bifogat inbetalningskort före 1 september.

DELTAGARBEVIS: I augusti får du del-
tagarbeviset och all information om loppet
hemskickat till dig.

tt,tÄtnn : Enligt Svenska Cykelförbundets
regler måste alla deltagare bära hjälm.

STOCKHOLM RECYCLING SKEB I SAMARBETE MED

vÄRLDSNATURFoNDEN ocH srocKHoLMs srAD.
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Box 27911, 115 94 Stockholm
Telefon 08-664 2475 Fax 08-664 38 15
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