Sollentuna 2014-05-06

Nu startar årets Mitsubishi MTB
Challenge
För fjärde året i rad är Mitsubishi
Motors stolt huvudsponsor till
långloppscupen i mountainbike,
Mitsubishi MTB Challenge. Totalt
ingår nu nio av landets främsta
långlopp på mountainbike. Första
loppet går av stapeln den 10 maj i
Skövde.

Mitsubishi MTB Challenge har de senaste åren lockat mängder av aktiva människor utan
cykelbakgrund, att börja cykla. Långloppscupen arrangeras för 14:e året i rad och består av nio
deltävlingar, från Varberg i söder till Rättvik i norr. Banornas karaktär skiljer sig åt med
varierande längd, terräng och naturtyp. Tävlingarna riktar sig både mot eliten och motionärer.
– Det är väldigt inspirerande med det ökade intresset för mountainbike som motionsidrott, både
för sporten och för oss som arrangörer. Vi är även glada att kunna presentera ytterligare en
deltävling detta år, Västgötaloppet i Ulricehamn säger Lasse Strand, samordnare för Mitsubishi
MTB Challenge.
Tävlingsprogram 2014
Banornas längd varierar mellan 60 och 100 kilometer. I årets upplaga av Mitsubishi MTB
Challenge ingår totalt nio tävlingar:

10 maj Billingeracet, Skövde
31 maj Långa Lugnet, Falun
8 juni, Lida Loop, Stockholm
29 juni Ränneslättsturen, Eksjö
6 juli Mörksuggejakten, Rättvik
27 juli Engelbrektsturen, Norberg
10 aug Finnmarksturen, Ludvika
30 aug Bockstensturen, Varberg
20 sep Västgötaloppet, Ulricehamn
Fakta om Sweden Mountainbike
Sweden Mountainbike bedriver både egen verksamhet och samarbetar i olika uppdrag och projekt med
målsättningen att utveckla svensk mountainbike-sport på alla nivåer och på olika sätt. Läs mer på
www.swedenmountainbike.se eller på www.langloppscupen.se
Fakta om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB. Företagets svenska huvudkontor
ligger i Sollentuna utanför Stockholm. MMC Bilar Sverige AB har 31 anställda och ett nätverk av 75
återförsäljare och 100 serviceverkstäder runt om i Sverige. Mer information finns på
www.mitsubishimotors.se
För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR- och informationsansvarig, Mitsubishi Motors Sverige
070-580 68 06 eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se
Lasse Strand, samordnare, Sweden Mountainbike och Mitsubishi MTB Challenge
070-545 25 07 eller lasse@swedenmoutainbike.se

