
Frågor? Kontakta 
 
Mikael Nyman 
Energi- och klimatrådgivare 
Västerviks kommun 
 
Tel: 0490 - 25 70 97 
E-post: mikael.nyman@vastervik.se 
Adress: Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik 
www.radgivningsekot.blogspot.se 

Gilla oss på facebook! 
www.facebook.com/radgivningsekot 
 
 

Klimatfighten är en tävling i att ta sig till träningen 
så miljövänligt som möjligt. Det är lätt och gratis att 
vara med och 5 000 kr står på spel. Tävlingen 
pågår mellan 19 september och 16 oktober 2016.  
 
Anmäl er till Energi- och klimatrådgivare Mikael 
Nyman senast den 10 september 2016: 
0490 - 25 70 67 
mikael.nyman@vastervik.se 
  

Gå, cykla, tävla & vinn! 

Tävla om  

5 000 kr till 

lagkassan! 



Cykla istället för att 
sälja? 

Klimatfighten 2016 är en tävling 
för barn och unga där det gäller 
att ta sig till träning och tävling 
så klimatsmart som möjligt.  
 
Resor till och från träningar och 
tävlingar görs ofta med bil. Att 
byta bilfärden mot en cykeltur, 
en promenad, buss eller annan 
form av samåkning är bättre för 
miljö, plånbok, hälsa och 
trafiksäkerhet. 
  
Tävlingen arrangeras för att 
inspirera till att prova nya sätt att 
ta sig sina fritidsaktiviteter: 
genom att låta barnen cykla kan 
laget få tillräckligt med pengar 
för slippa sälja många kakburkar, 
underkläder, kryddor eller vad 
det nu kan vara.  

Laget samlar poäng genom att 
cykla, gå, åka kollektivt eller 
samåka. Tävlingen vänder sig till 
alla som idrottar i lag eller 
träningsgrupper om minst 10 
personer. Ni behöver träna eller 
tävla minst fyra gånger på er 
hemmaanläggning under 
tävlingsperioden (19 september -  
16 oktober). Alla lag och 
träningsgrupper i Västerviks 
kommun är välkomna att vara 
med och tävla! Tävlingen pågår 
samtidigt i Vimmerby och 
Oskarshamns kommuner. 
   

Sprid inbjudan! 
Vi är tacksamma om ni sprider 
informationen till era ledare, 
träningsgrupper och föräldrar. 
Hör gärna av er om ni vill ha 
fler papperskopior på 
informationsmaterial att 
sprida.  

Dags att sälja kakor, 

lotter, underkläder? 

Fixa istället pengar 

trampandes i vackert 

väder! 

1) Gå med 
Prata med din tränare eller hitta en förälder som kan vara lagledare 
för ditt lag. Alla föreningar som deltar har fått information om 
resande och hur resande kan förbättras.  

Sista anmälningsdag är den 10 september. 

2) Tävla 
Det är nu det gäller. Med start under Europeiska Trafikantveckan 19 
september - 16 oktober ska ni försöka cykla, samåka eller gå till 
träning och tävling på er hemmaanläggning så mycket ni kan. OBS! 
Bortamatcher eller tävlingar på annat ställe än era vanliga 
träningsanläggningar ska ni inte räkna med. Registreringen av 
resorna gör er lagledare på lappar som ni sedan skickar in. Lappar 
har skickats ut via mail.  

3) Vinn 
Det lag som har samlat flest poäng i kommunen vinner 5 000 kr till 
lagkassan. 
 
 

 

Hur går det till?  

Mer info? 
Se tävlingsmaterialet som 
skickats ut via mail. 




