
Rekordstort Spin of Hope arrangeras i Göteborg
Den 25 mars är det dags för årets Spin of Hope – Nordens största spinningevent. Under 12 timmar cyklar omkring 30 000
personer på 93 platser över hela landet för att samla in pengar till stöd för barn som drabbats av cancer, och deras familjer.
Ride of Hope Europe – Team Göteborg och Team Rynkeby arrangerar Spin of Hope på träningsanläggningen STC, Backaplan
mellan 7.00 – 19.00 den 25 mars. 

Spin of Hope är ett event där man som privatperson eller företag kan delta under en timma eller flera för att samla in pengar till Barncancerfonden. Målet för i
år är att samla in 5,5 Mkr i hela landet. I Göteborg arrangeras Spin of Hope på träningsanläggningen STC,

Backavägen 3 i Göteborg. Det går bra att anmäla sig på: https://www.barncancerfonden.se/1309417684/  

- Vi är glada att vi tillsammans med Team Rynkeby och STC Backaplan har möjlighet att delta i Spin of Hope den 25 mars 2017 och vi hoppas att så
många som möjligt kommer för att delta så vi kan bidra till att samla in pengar till Barncancerfonden, säger Malin Friis-Liby som är eventansvarig på Ride of
Hope Europe – Team Göteborg. 

Om Spin of Hope

Spin of Hope är ett spinningevent där lagdeltagarna hjälps åt att hålla spinningcyklarna igång i tolv timmar, från sju på morgonen till sju på kvällen.
En bascykel kostar 1500 kr och en guldcykel för 3000 kr. Pengarna som samlas in under dagen går till Barncancerfonden.
Årets Spin of Hope, den nionde upplagan, arrangeras på hela 93 platser runtom i Sverige.

Eventet är rekordstort, och har fler deltagare än både Vasaloppet och Vätternrundan

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Friis-Liby
Eventansvarig, Ride of Hope Europe – Team Göteborg Tel: +46 (0) 704-212156
E-post: malin.friis-liby@mflconsulting.se 

Ulf StrömbomKapten - Team Göteborgulf.rohegbg2017@gmail.com
Ride of Hope är ett av Barncancerfondens många idrottsevents. Genom Ride of Hope Europe samlar deltagarna in pengar samtidigt som de
tränar ihop i olika team under ett års tid. Året avslutas med en cykelutmaning från Prag till Varberg. Deltagarna är helt vanliga motionärer som
vill kombinera en god sak med sitt intresse för cykling.


