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Göteborgsgirot får nya bansträckningar
och masterstart över Götaälvbron

Med pågående arbeten på Älvsborgsbron kommer i år flera av Göteborgsgirots
lopp att gå över Götaälvbron istället. Det blir masterstarter där flera hundra
cyklister kommer cykla i en lång kolonn från startplatsen på Heden tills
tidtagningen börjar på Hisingen.
Årets upplaga av Göteborgsgirot går av stapeln 4–6 maj och är den sjätte i ordningen.
Evenemanget har stadigt växt genom åren och är nu det största cykeleventet på Västkusten.
För att ge cyklisterna en så bra upplevelse som möjligt har bansträckningarna för
Göteborgsgirot 140 km och Stadsgirot 70 km ändrats. Dessutom har starterna för dessa lopp
gjorts om till masterstarter.
– Tidigare har vi haft startfållor med olika startintervall, men nu blir det en roligare och
mäktigare upplevelse för alla deltagare när de tillsammans får cykla i lugn takt genom
innerstan och över Götaälvbron, säger Albin Kummel, projektledare på Göteborgsgirot.
Själva tidtagningen kommer börja på Hisingssidan och målgången har vi som vanligt på
Heden.
Med den nya bansträckningen för Stadsgirot 70 km kommer cyklisterna inte längre att
passera de sydvästliga delarna av staden, men det kompenseras genom ett helt nytt lopp
som heter Maxigirot 20 km. Tanken är att de cyklister som på förmiddagen 5 maj cyklar de
mer krävande loppen ska kunna ta en lugnare tur tillsammans med familjen på
eftermiddagen.
– Göteborgsgirot startade som en idé att integrera staden genom cykling, därför är det
viktigt för oss att alla stadsdelar finns med i arrangemanget, säger Albin Kummel. Vi vill att
Göteborgsgirot ska vara tillgängligt för alla och kunna bli lika folkkärt som Göteborgsvarvet.
För mer information om Göteborgsgirot och dess lopp se goteborgsgirot.se
Högupplösta pressbilder från Göteborgsgirot finns här.
För mer information och frågor kontakta Albin B. Kummel, projektledare, på 0708 79 05 48
eller albin@goteborgsgirot.se
Göteborgsgirot är Västkustens största cykelfest. Evenemanget vill på ett glädjefyllt sätt lyfta
fram cykling som motionsform och öka integrationen genom att förlägga cykellopp genom
Göteborgs samtliga stadsdelar.

