PRESSMEDDELANDE Stockholm, 4 maj 2017

Tolvanloppet och Mälaröarnas Alpina Skidklubb skapar nya
förutsättningar till ett aktivt idrottsliv, året runt!
Tolvanloppet och Mälaröarnas Alpina Skidklubb MASK ingår nu ett samarbete för att gemensamt
kunna erbjuda familjer boende i Bromma och på Ekerö en möjlighet att träna året runt.
”Att kunna erbjudan våra deltagare i Tolvanloppet året runt träning genom detta samarbete är helt i linje
med vår vision att alla ska kunna träna aktivt hela året. Och gärna utomhus! Vi ser fram emot att ta fram
koncept som passar nya som nuvarande deltagares önskemål, själv tror jag att intervall-träning i
slalombacken på Ekerö kommer bli en stor succé.” – Jan Björnum, Tävlingsgeneral Tolvanloppet
Tillsammans erbjudes nu MASK medlemmar och Tolvanloppets deltagare olika möjligheter att delta i
verksamheter som man normalt sätt inte deltar i. Det kan tex vara löpargrupper på Ekerö, möjlighet att
träna intervaller och backe i MASKs hemmabacke Ekebyhovsbacken, satsningar på ny, gemensamma
tävlingar eller fördelaktiga erbjudanden från respektive organisation.
”I skidvärlden är säsongen vi är på snö i Stockholm rätt kort, oftast sträcker den sig från december till
slutet på mars. Under resten av året är det barmarksträning som gäller och genom Tolvanloppet ser vi en
mycket bra möjlighet för alla våra medlemmar att börja med det enklaste sätt att träna, nämligen
löpträning. Att ha ett lopp, en tävling att träna inför passar våra medlemmar och vi hoppas år att
Tolvanloppet kan locka deltagare från hela familjen samtidigt som det skapar ett fortsatt löpintresse
under barmarkssäsong.” – Martin Axelhed, Ordförande MASK
”Vi vill att flera på Ekerö ska känna att Tolvanloppet också är deras lopp och hoppas att MASKs alla
medlemmar boende på Ekerö kan inspirera flera Ekeröbor att börja löpträna och delta i Tolvanloppet. Att
vi samtidigt kan hjälp MASK att hitta nya alpina stjärnor bland våra yngre deltagare är väldigt kul.” - Jan
Björnum, Tävlingsgeneral Tolvanloppet
Redan i årets Tolvanlopp den 20 maj kommer MASK medlemmar att delta och efter det startar flera
gemensamma aktiviteter. Dessa ska i stor utsträckning vända sig till hela familjen, även de kommer att
anpassas delvis efter ålder. Stor fokus kommer också ligga på möjligheten att träna utomhus och till en
låg kostnad.
”Vi vill tillsammans skapa en bättre livskvalité för familjer i Bromma och på Ekerö. Vi tror att vi kan
hjälpa till att öka motivationen för ett aktivt idrottsliv året runt och hoppas att så många som möjligt vill
var med.” - Martin Axelhed, Ordförande MASK och Jan Björnum, Tävlingsgeneral Tolvanloppet
Frågor besvaras av Jan Björnum, Tolvanloppet +46 70 797 81 44 och Martin Axelhed, +46 70 322 81 04
Tolvanloppet, Stockholms charmigaste gatulopp har arrangerats sedan 1983 av Bromma IF till stöd för deras barn och
ungdomsverksamhet. I Tolvanloppet kan man tävla i klasser allt ifrån FörEliten (1-3 år) till Seniorklassen som kan springa 6 eller
12 km på en vacker bana i Brommas villakvarter. Läs med om Tolvanloppet på www.tolvanloppet.nu
Mälaröarnas Alpina Skidklubb MASK har varit verksamt sedan 1972 och är en av de mest aktiva alpina skidklubbarna i
Stockholm med alpin skidträning från åldrarna 6-18 år samt Youngride /Freeride sektioner och Akademiträning för vuxna. Läs
med om MASK på www.maskalpin.se

