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Malmö 10 juli, 2013 
 

Thule Adventure Team tävlar i ’Trail Running’ vid 
den stora Outdoormässan i Tyskland  
 
Thules multisportlag, Thule Adventure Team, kommer att medverka i årets ’Trail 
Runningtävling’ i samband med Outdoormässan i tyska Friedrichshafen. 
Tävlingsbanan är förlagd till mässans utomhusområde och enligt arrangören 
kommer vinnaren att utses till Europas snabbaste trail runner.  
 
Trail running håller snabbt på att gå från en disciplin inom multisport till att bli en helt egen sport, 
inte minst tack vare ett ökande globalt intresse för att hitta nya sätt att vara ute i naturen. I ett 
försök att ytterligare sprida ryktet om trail running, kommer arrangörerna bakom den stora 
Outdoormässan i tyska Friedrichshafen att anordna en tävling som ska kora den snabbaste 
löparen i Europa. 
 
”Det är verkligen kul att några av medlemmarna i Thule Adventure Team får visa vad de går 
för”, säger Tina Liselius, Sponsorship and Event Manager Thule Group. ”Och eftersom de är 
verkligt tävlingsinriktade som personer, tror jag att de vill vinna titeln.” 
 
De som kommer att ställa upp för Thule Adventure Team är Martin Flinta, Myriam ”Mimmi” 
Guillot och Jacky Boisset – samtliga bland världens bästa och mest erkända multisportutövare. 
 
Den korta och krävande banan är öppen för alla som besöker eller ställer ut på mässan 
European Outdoor Fair. Kvalificeringsloppen går på fredag och lördag, 11-12 juli kl 11.00, 
medan finalen äger rum lördagen den 13 juli kl 18.00.  
 
Ytterligare information om tävlingen finns på www.outdoor-show.com 
 
Thule på Facebook: www.facebook.com/thulebringyourlife 
Thule på YouTube: www.youtube.com/thule  
 
För mer information, kontakta: 
Tina Liselius 
Sponsorship and Event Manager Thule Group 
E-post: tina.liselius@thule.com 
Mobiltelefon: 070-309 00 21 
 
För högupplösta bilder och mer information, besök Thule Groups pressrum: 
http://www.thulegroup.com/press 
 

 
Om Thule Crew 
Thule Crew bildades 2013. Med utgångspunkt i Thules mission att förmå fler att spendera mer 
tid ute i naturen, har medlemmarna i Thule Crew valts ut för att inspirera oss alla att leva ett mer 
aktivt liv. Passion för utomhusaktiviteter är grundläggande för medlemmarna i Thule Crew, som 
med sin stora humanism också är hängivna förebilder inom sina respektive sporter.  
 
Läs mer på www.thule.com/thulecrew 
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