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ICA Maxi och ICA-klassikern går in som huvudpartners i
Göteborgsgirot och namnger nytt cykellopp
Med mindre än två månader kvar till start får Göteborgsgirot en ny stor huvudpartner i
form av ICA MAXI-gruppen Väst. Samtidigt döps årets nya lopp Familjegirot 20 km om till
Maxigirot 20 km och blir en del av ICA-klassikern.
ICA Maxi-gruppen Väst består av ICA Maxi-butikerna i Partille, Högsbo och Göteborg. Sedan
flera år har ICA satsat stort på hälsa och motion och bland annat initierat ICA-klassikern, en
variation av En Svensk Klassiker. Det var därför ett naturligt steg att samarbeta med
Göteborgsgirot.
– Göteborgsgirot ligger helt i linje med vår hälso-satsning, säger Peter Bruun,
partneransvarig på ICA-klassikern och representant för ICA Maxi-gruppen Väst. Det är alltid
kul att kunna bidra till lokala evenemang och för oss genomförs Göteborgsgirot vid en
perfekt tidpunkt eftersom det nu är dags för cykel-momentet i ICA-klassikern.
Sedan tidigare var det bestämt att ett nytt lopp, Familjegirot 20 km, skulle få premiär
lördagen den 5 maj. Det byter nu namn till Maxigirot 20 km och ICA Maxi kommer stå för
förtäringen i depå-stoppen. Peter Bruun betonar att loppet är öppet för alla, oavsett om
man har ICA-kort eller inte.
– Loppet är idealiskt för oss eftersom tanken är att familjer och vänner ska cykla tillsammans
i egen takt, säger Peter Bruun. Fokus är på cykelglädje och precis som ICA-klassikern handlar
det om att man ska röra på sig, inte hur fort det går.
Göteborgsgirot genomförs 4–6 maj och består av flera olika lopp för alla slags cyklister. Den
som deltar i ICA-klassikern ska cykla 300 km innan 30 juni och har med andra ord många
chanser att under Göteborgsgirot komma närmare målet.
För mer information om Göteborgsgirot se: goteborgsgirot.se
För mer information om ICA-klassikern se: ica.se/klassikern
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Göteborgsgirot genomförs 4–6 maj och 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.

