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Ulf Lindberg, tränare på  Friskis&Svettis 
i Ängelholm, ska ge sig ut på sitt livs 
cykeltur. I sommar cyklar han med 
Team Rynkeby Helsingborg den 120 
mil långa sträckan från Helsingborg 
till Paris. Syftet är att samla in pengar 
till Barncancerfonden och är ett 
nordiskt välgörenhetsinitiativ med säte 
i Danmark.   

UNDER EN JULFEST, 2001, på företaget Rynkeby Foods 
i Danmark bestämde sig några personer för att cykla 
till Paris och se målgången av Tour de France. Rynkeby 
Foods lovade att sponsra cyklisterna med juice och fler 
sponsorer anslöt. Väl framme i Paris hade man 38 000 
danska kronor kvar i reskassan. I stället för dela upp 
pengarna så skänktes de till danska Barncancerfonden. 
Resten är som det heter – historia. 

ULF LINDBERG FICK HÖRA TALAS om projektet 
genom Kerstin Gabrielsson, Friskis & Svettis motionär. 
Kerstin har, förutom att hon är med i Helsingborgslaget, 
själv gjort resan med årets Malmölag. 

- Jag kände direkt att det var min grej, så Kerstin
föreslog att jag skulle anmäla mig. Kombinationen att
få hjälpa barn, äventyret och teamkänslan samt träningen   
tilltalade mig. Kort och gott, här var en ”resa” som jag 
väldigt gärna ville vara med på, berättar Ulf. 

ATT FÅ EN PLATS I LAGET VAR LÅNGT ifrån en 
självklarhet. Det var många som sökte, drygt 100 personer 
till 42 platser. Många hade liksom Ulf ett genuint intresse 
för cykling, ett brett kontaktnät och rätt inställning. 

- Projektet ställer ganska stora krav på att man kan ge 
både av sin tid, engagemang men det kostar även en slant. 
Vi cyklister betalar själv ca 17 000 kr för en plats i laget. 
Då ingår cykelkläder, hjälm, cykel (som man får behålla) 
samt kost och logi, säger Ulf.  

DÄREMOT VAR DET INTE ETT KRAV på att man skulle 
vara elitcyklist eftersom det här är ett motionslopp och 
handlar om väldigt mycket mer än bara cykling.  

- Cykelvanan varierar i laget, förklarar Ulf. De allra 
flesta av oss är vardagscyklister, det vill säga vi cyklar till 
och från jobbet och tar kanske en träningsrunda ett par 
gånger i veckan. 

MED EN LAGKAPTEN SOM TILL VARDAGS ÄR 
fitnessinstruktör på Aktiverum i Helsingborg så 
är förutsättningarna för att komma i form de allra 
bästa. Under vintern tränar laget spinning och styrka 

Team Rynkeby kämpar för
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tillsammans. När cyklarna kommer i april blir det två 
gemensamma utomhuspass i veckan. Allt för att klara 
målsättningen att ha 250 mil i sadeln innan avtramp mot 
Paris den 12 juli. 

  -Då kommer vi ha starka ben och kan utsätta kroppen 
för den fysiska och psykiska belastning som det innebär 
att cykla 15-25 mil per dag (under 7 dagar) i en stundtals 
mycket backig terräng. Det sitter mycket i huvudet, hävdar 

Ulf. Bara tanken på att vi, 1000 gulklädda cyklister, möts 
utanför Paris och cyklar gemensamt in till Eiffeltornet ger 
energi säger Ulf förväntansfullt.  

MEN INNAN DESS finns det mycket annat att ta tag i. 
Just nu kraftsamlar Ulf och de andra deltagarna i Team 
Rynkeby Helsingborg på att sprida budskapet om sitt 
engagemang. Alla hjälps åt att sälja reklamplatser till 
cykelkläderna. Resten av vintern och våren kommer laget 
att arrangera olika insamlingar och events. Det krävs en 
rejäl insats för laget att nå målsättningen på en miljon 
kronor. 

- Det är en spännande resa som ligger framför oss. Även 
om det emellanåt är slitigt att hinna med överallt så 
är det värt det. Vetskapen att man kan bidra och göra 
något riktigt bra för de cancerdrabbade barnen känns 
fantastiskt skönt. Att dessutom få bättre kondition och 
smalare midja får vi väl se som en fin bonus, avslutar Ulf.  

TEXT: HELENA BJÖRK. 
FOTO: LOLA HEGELUND BENTSEN 
 
Team Rynkeby är ett dansk-svenskt välgörenhetsprojekt 
som grundades år 2002 av medarbetare från det 
danska företaget Rynkeby Foods A/S. Deltagarna i 
Team Rynkeby är vardagscyklister; kvinnor och män 
i olika åldrar med skilda yrken och bakgrund. 2012 
samlade Team Rynkeby in ca 16 miljoner kronor till 
Barncancerfonden. 

Spin/Bas - effektiv och skön konditionsträning på 
basnivå.
Spin/Medel - högre tempo och mer driv.
Spin/Intensiv - tufft och utmanande.
Skivstång spin75 - Kombipass med effektiv styrka 
och konditionsträning. 
Funcgym spin75 - Ett kombipass där du utmanar 
både din styrka och kondition.
Spin puls - Spinning med direkt feedback på din träning 
med hjälp av pulsband och intensitetsmätare.
Spin puls distans - Här är målet att hitta flowet i 
cyklingen och du får en rejäl och uthållig konditionsträ-
ning med hjälp av pulsband och intensitetsmätare.
Spin puls intervall - Intervallträning med pulsband 
som utmanar din kondition.

Friskis&Svettis 
spinning!
I Spinning har du möjlighet att träna din 
kondition precis så mycket du önskar. 
Riktigt, riktigt tufft om du så vill, eller 
lätt och mindre svettigt. Ledaren, 
musiken och stämningen i gruppen 
peppar, samtidigt som du tränar utifrån 
din egen förmåga. Du bestämmer belast-
ningen, motståndet själv.  

Spinning är skonsamt för leder och 
muskler och träningen är enkel, samti-
digt som du kan träna och utmana din 
kondition för fullt. 


