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Alingsås Mountainbike Challenge - världscuptävling i mountainbike i Alingsås läggs ned
Sista helgen i juli har Alingsås Mountainbike Challenge tidigare år, gått av stapeln, med
världscuptävling men även en uppsjö med lopp för barn, ungdomar och motionärer. Eventbyn i
Nolhagaparken har bjudit på massor med roliga aktiviteter.
Sverige- och världseliten i mountainbike har de senaste åren kommit till Alingsås för att tävla om
viktiga världscuppoäng i UCI Marathon Series, en krävande tävling över 60 km i tuff terräng. På
lördagen har det också cyklats SWECUP Cross Country, en tävling där man kunnat se sverigeeliten
och juniorer göra upp om viktiga rankingpoäng, både nationella och internationella.
Sedan 2014 har föreningen Nolhaga Bergscyklister arbetat med utgångspunkt från Alingsås
Kommuns vision 2019, och därifrån försökt skapa ett event av yppersta klass för alla åldrar och
inriktningar, med visionen att om ännu några år kunna stå värd för ett större mästerskap inom
mountainbike. För att arrangera denna typ av event är det fyra aktörer som är helt avgörande för att
det ska bli framgångsrikt, arrangören, Cykelförbundet, sponsorer och Alingsås Kommun, vilka alla
tidigare ställt sig bakom och stöttat evenemanget.
Alingsås MTB Challenge har framgångsrikt nu också börjat nå ut till de större sponsorerna lokalt,
nationellt och internationellt. Det som tyvärr saknas sedan ett knappt halvår är kontakterna med
kommunen och deras intresse för eventet Alingsås MTB Challenge i framtiden.
Vi har utan framgång försökt nå kommunens ansvariga utan att få någon återkoppling inför årets
event, och nu finns ingen återvändo – tiden är helt enkel för knapp fram till starten i slutet av juli. Vi
blir tvungna att lägga ned evenemanget. Det går inte att arrangera ett så här stort cykelevent, med
tusentals cyklister och besökare, utan att kommunen är med som de tidigare sagt. Och nu måste ett
beslut fattas – det är tyvärr ofrånkomligt.
Det känns naturligtvis oerhört tråkigt med alla tusentals ideella timmar som lagts ned för att skapa
ett cykelevent i världsklass, med tusentals besökare, mitt i vackra Alingsås. Vi som arrangörer har
inte fått annat än lovord för den arena vi kan presentera här i Alingsås, både från svenskt och
internationellt håll.
Föreningen har bedrivit arbetet i ett 3-årsprojekt för att nu i år, efter tävlingarna, ta ett avstamp mot
nästa nivå – ett större mästerskap – som kan vara ett Masters-VM. Nu är det inte möjligt och
föreningen lägger ned projektet i förtid.
Kontaktperson Nolhaga Bergscyklister/Alingsås MTB Challenge:
Carl Cronstam – Event Manager
tel:

072-506 76 97

Nolhaga Bergscyklister
c/o Carl Cronstam
Ragnehillsgatan 12
441 43 Alingsås

e-post:

cc@amc.bike

Org.nr

Bankgiro

Web

802496-5397

5013-8411

www.amc.bike
E-post

info@amc.bike

