Norsk Brompton Klubb og SLF Lillestrøm og omegn
inviterer til multimodal origamitur i mobilitetsuka 2018

Tid:
Start:

lørdag 22. september 2018, fra kl 11.00*
Lillestrøm stasjon (ved bysykkelstativ og sykkelhotell på sentrumsiden)

Norsk Brompton Klubb og lokallaget til Syklistenes landsforening SLF Lillestrøm og omegn inviterer NoBroK
medlemmer og andre uorganiserte Bromptonauter samt mer vanlige foldesyklister til multimodal origamitur på
lørdag, 22. september 2018. Origamituren starter kl 11.00 på sentrumsiden av Lillestrøm stasjon, og avsluttes etter
uformell sykkelprat på Peloton ca kl 14 i Oslo sentrum. Turen er vårt bidrag til årets mobilitetsuka der det igjen er
fokus på multimodal mobilitet - som aldri blir mer morsom enn ved hjelp av en Brompton 
Om du ikke ønsker å sykle hele turen på 24 km og ca 150 høydemeter fra Lillestrøm til Oslo, så kan du «bli med
underveis», dvs møte opp og sykle med oss fra Lørenskog stasjon, Kalbakken eller Sinsen T-bane stasjon, jf detaljert
turbeskrivelse og kart på neste side. Men bli gjerne med hele veien for å sykle fra «sykkelgata til sykkelgata»!
Deltakelsen er gratis og krever ingenting enn å møte opp på egen Brompton (eller annen type foldesykkel), gjerne i
festlig antrekk . Påmeldingen er ikke nødvendig, men send gjerne kort mail til norskbromptonklubb@gmail.com
(særlig hvis du ikke starter med oss i Lillestrøm), slik at vi vet hvor mange vi blir! You’re welcome!
Lillestrøm/ Fredrikstad/ Bodø,
16.09.18
Norsk Brompton klubb
norskbromptonklubb@gmail.com
www.norskbromptonklubb.wordpress.com/
NoBroK på Facebook

Turbeskrivelse: Multimodal origamitur 22.09.18 fra Lillestrøm til Oslo
– med påstigning ved Lørenskog, Kalbakken og Sinsen stasjon 
Turen fra Lillestrøm til Oslo er på ca 24 km og
inkluderer ca 150 m høydemeter. Vi starter kl
11.00 utenfor Lillestrøm stasjon, sykler i rolig
tempo (ca 15-16 km/h) og etter noen korte
pauser ankommer vi Peloton i Oslo ca kl 13.00.
Bli gjerne med hele turen fra «sykkelgata til
sykkelgata», men du kan også «stige på
underveis»:

ved Sinsen T bane stasjon ca kl 12.45

Vi er ca kl 11.45 ved Lørenskog stasjon

ved Kalbakken T bane stasjon ca kl 12.30

