
VIL DU BLI MED OSS
PÅ SYKKEL?



Bedre sykkelveier
Sykkelen er et vidunderlig framkomstmiddel, 
som gjør deg både sprek og glad. Den sparer 
miljøet og er et effektivt framkomstmiddel. 
Har du sykkelvei der du bor? Vi arbeider daglig 
for å skaffe Norge de sykkelveiene du som 
syklist har fortjent. Bedre forhold for syklister 
vil føre til at mange flere sykler. Med din hjelp 
kan vi gjøre jobben bedre.

Syklistenes talerør - ditt ombud
• Arbeid overfor myndigheter for at  
 tilretteleggingen for sykling skal bli bedre

• Arbeider for å bedre regelverket for syklister

• Melder fra om sykkelfeller, som dårlig vedlike- 
 hold, farlige kryss, dårlig skilting og hull i veien.

• Juridisk rådgivning hvis du har hatt et uhell  
 på sykkelen



Flere på sykkel
Skal flere velge å bruke sykkelen, må flere 
bli glade i å bruke sykkel. Vi arbeider særlig 
med at barna skal sykle. Barna er framtidas 
trafikanter, og lærer de å bruke sykkelen fra 
de er små, vil grunnlaget være lagt for at de 
sykler som voksne også. Vi arbeider også  
med både skoler og arbeidsplasser slik at de 
blir flinkere til å tenke at folk skal bevege seg 
på sykkel. Vi har egne sykkelopplæringskurs 
for innvandrerkvinner.
 

Sykkel er framtida
Over hele verden skjer det et arbeid for å få 
flere på sykkelen. Vi jobber internasjonalt  
for å hente ideer og kunnskap vi kan bruke til  
å skape bedre forhold for sykkel her i Norge. 
Mange land har gjort mer enn Norge for  
sykkel. Vi ønsker å bli inspirert av de beste. 
Vårt mål er at Norge skal bli et godt land  
å sykle i. Da trenger vi noen som gjør jobben. 



Lykke helse frihet balanse 

sprek energi  SYKKEL miljø flyt friluft 
smart uavhengig kjapp

Om oss: 

Syklistenes Landsforening arbeider med tur og hverdagssykling.  
Vårt fremste mål er at flere skal velge sykkelen som transportmiddel. 

Vi tror på sykkelen, og vi tror det går an å få mange flere til å sykle 
hvis forholdene for sykling er bedre. 

VIL DU BLI MED OSS PÅ SYKKELVEIEN VIDERE?

Meld deg inn: 
http://www.syklistene.no/medlem

www.facebook.com/Syklistenes       www.twitter.com.syklistenes
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