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WOMEN RECORD ATTEMPT
SVERIGES NORDSPETS - SYDSPETS

Fakta:
Längd: 2056 km
Total tid: <100 timmar
Cykeltid: 82 timmar
Vila/paus: 17 timmar
Etapper: 5
Datum: 30 juni-4 juli
Start: Treriksröset
Mål: Smygehuk
Marie Rydne

@cycling_mary

www.cyclingmary.com
www.cyclingmary.se
marie.rydne@rydnevolve.se

Rekordet att cykla genom Sverige på snabbast tid har endast
utmanats på herrsidan (även om det finns flera damer som
cyklat sträckan). Richard Larsén satte nytt rekord 2020 på 82
timmar och 15 minuter. Under många år har just under 100
timmar varit en drömgräns för cyklister att köra denna
sträcka. Flera herrar har under det senaste året cyklat
distansen i syfte att slå tidsrekord och nu är det dags även
för ett damrekord!
Marie är en erfaren cyklist med tävlingsbakgrund på elitnivå
och med särskild styrka för längre distanser. Hon har trampat
åtskilliga mil i både Sverige och utomlands, långa som korta
turer i alla olika väderlekar. Flera äventyr är beskrivna på
bloggarna (länk i vänster nederkant). År 2018 var Marie även
med i överlevnadsprogrammet Robinson på TV4 där hon tog
sig till finalveckan.
Marie kommer att cykla de 206 milen som ensamcyklist med
ett medföljande serviceteam. Detta projekt kräver en hel del
logistik, följebilar, mat, bränsle, kläder, sportdryck/ annan
energi, massage, reservdelar till cyklar, kommunikationsutrustning med mera.
Alla bidrag som kan möjliggöra rekordförsöket är välkommet såväl i kronor som produkter. Både till Marie men även
medföljande Crew - i form av mat och upplevd trivsel under
insatsen. Crew är oerhört viktig för att lyckas! De ställer upp
utan ersättning. I utbyte kommer sponsorer att få utrymme i
sociala kanaler och på bloggen före, under och efter
rekordförsöket. Det kommer att liverapporteras flitigt under
eventet och följas av många intressenter.
Obs! Eventuellt ekonomiskt överskott kommer att redovisas och
skänkas till Mustaschkampen (forskning av prostatacancer).

