PROVA-PÅ-CYKLAR
För barn och ungdomsverksamheten i klubbarna
Bakgrund och syfte
Som ett led i att utveckla svensk ungdomscykling har SCF genom RF erhållit medel att införskaffa prova-påcyklar som nu ska fördelas ut i cykelklubbarnas ungdomsverksamheter.
Som sponsor är det naturligtvis en stor glädje att få vara delaktig i denna satsning och inte bara leverera ut
dessa cyklar från Specialized utan även få tillfälle att knyta band och utveckla relationerna med klubbarna
lokalt på samma gång.

Sportson, igår och idag
Sportson startades i Göteborg, den första butiken låg på hörnet Avenyn/Storgatan och blev snabbt ett
populärt häng för stadens MTB-cyklister, då man var bland de första i Sverige med att sälja just
Mountainbikes. Sportson hade redan på det glada åttiotalet en ambition om att kunna erbjuda kunderna
det där lilla extra, men också att skapa ett bättre alternativ till de redan etablerade cykelbutikerna. En
ambition som fortfarande lever…
Sportson drivs idag under ett gemensamt franchisekoncept. Med 23 butiker på 14 orter runt om i landet –
från Göteborg i väster till Helsingborg i söder till Kalmar i öster och Sundsvall i norr – är vi numera Sveriges
största cykelspecialistkedja. Målet är att fortsätta växa kontinuerligt.
Vårt koncept bygger på att vi vill vara bäst på det vi kan allra bäst, nämligen cyklar och tillbehör. Detta
uppnår vi genom att erbjuda marknadens bredaste sortiment, ett tydligt och enhetligt butikskoncept samt
en gemensam kommunikation både i butik och i vår marknadsföring. Dessutom är vi oerhört stolta över vår
kunniga, engagerade och serviceinriktande butikspersonal. Lägg därtill våra skickliga cykelmekaniker i alla
våra verkstäder, så har du Sveriges mest kompetenta personal.
Som Sveriges största helprofilerade cykelkedja är det en självklarhet att erbjuda cyklar för alla behov – allt
ifrån de klassiska standardmodellerna, hybrider, BMX, MTB, Dirt- och Downhill-cyklar, barn- och juniorcyklar
till racers och singlespeed. Vi har idag ca 1000 olika cykelmodeller i alla möjliga stilar och storlekar.
Tillsammans med ett stort utbud av kläder och cykeltillbehör ser vi till att våra kunder hittar allt på ett ställe.
Man är vad man säljer. På Sportson är vi specialister på kvalitetscyklar och då gärna av starka varumärken,
som klarar av att leverera efter våra högt ställda krav. Vi har därför ett sortiment där världens främsta och
populäraste cykeltillverkare finns representerade. Detta gör att vi idag kan erbjuda ett mycket varierat utbud
och en bra prisbredd, vilket ger en stor valfrihet för våra kunder.

Projektet
Med stöd från Specialized har vi satt ihop ett urval av cyklar som på ett enkelt sätt ska kunna ge klubbarna
möjligheterna att låta nyfikna barn och ungdomar prova på cykling på allvar.
SCF kommer att fördela ut cyklarna och vi kommer genom våra butiker att se till att de kommer ut till
klubbarna samt under projektperioden sköta den årliga servicen av cyklarna på plats i våra verkstäder.
Årlig service kostar 900:-/cykel och kan med fördel finansieras med bidrag från idrottslyftet.

Vi kan cyklar.

Sida 1 av 2

Cyklarna

Specialized Hotrock 24 XC
Storlek

Antal

24”

26 st

!
Mountainbike för barn mellan 125 -145 cm.
Aluminiumram, SRAM X3 växlar och SR Suntour gaffel med 50 mm slaglängd, v-bromsar
Specialized Pitch Expert 27,5”

!

Storlek

Antal

X Small

15 st

Small

16 st

Medium

2 st

Mountainbike 27,5 ” passar längder mellan 148-178 cm.
Aluminiumram, Shimano DEORE 27 växlar och SR Suntour XCR gaffel med 80/100 mm slaglängd.
Specialized Rockhopper Expert 29”
Storlek

Antal

Small

15 st

Medium

13 st

!
Mountainbike 29” passar längder mellan 158-178 cm.
Aluminiumram, Shimano DEORE 27 växlar och SR Suntour XCR air gaffel med 80/100 mm slaglängd.
Specialized Dolce Sport

!

Storlek

Antal

48 cm

8 st

51 cm

5 st

54 cm

4 st

Racercykel passar längder mellan 152-175 cm.
Aluminiumram, kolfibergaffel, AXIS Sport hjul, Shimano SORA 2x9 växlar, Tektro Axisbromsar
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