
INBJUDAN   PRESSKONFERENS    

 

ONSDAG 5 FEBRUARI, KL 14:00     (PÅ YSTAD SALTSJÖBAD, YSTAD) 
 

    
 

”SWEDEN 3 DAYS”  INTERNATIONELL HÖGHJULINGSTÄVLING  26-28 JUNI  

 

Till sommaren (26-28 juni) avgörs för första gången i modern tid i Sverige en tävling för höghjulingar. Cyklister 

från hela Europa kommer till Skåne för att under tre dagar köra fyra olika lopp på fyra olika platser. För att ställa 

upp i och genomföra ett race med höghjulingar krävs både mod, koncentration och fysik. Att tävla tre dagar i rad 

blir en ny erfarenhet för samtliga deltagare; ett ”etapplopp” för höghjulingar har troligtvis aldrig tidigare 

genomförts. Men sommaren 2020 är det dags! SWEDEN 3 DAYS kommer att ha Ystad som bas. Arrangör är 

sweden3days med stöd av HÖK (Höghjulingsklubben) och lokala cykelklubbar. 
 

All information om tävlingen kommer efterhand att finnas på hemsidan (www.sweden3days.se). Vi räknar med att 

etapp 2 (som körs i Lunds centrum) och etapp 3 (som körs i Ystad) blir de stora publikfesterna. Tävlingen kommer 

att livestreamas med engelsk kommentator. 

 

På presskonferensen berättar vi allt om arrangemanget och frågor besvaras. Cyklar och cyklister kommer att 

finnas på plats, således möjlighet för både intervjuer och ”provsittning”. 

 

Varför?   höghjulingstävlingen ”SWEDEN 3 DAYS” presenteras 

Var?   Hotel Ystad Saltsjöbad, Ystad 

När?   onsdag 5 februari, kl 14:00  
 

MEDDELA OSS GÄRNA OM NI PLANERAR ATT NÄRVARA VID PRESSKONFERENSEN   (info@standardhighwheels.se)                   

 

   
 

Vad är en höghjuling? En höghjuling är den typ av cykel som användes omkring år 1880. Cyklarna med sin unika 

karaktär konkurrerades snabbt ut av den moderna cykeln (den s k ”säkerhetscykeln”) när denna introducerades 

omkring år 1890. Höghjulingen har dock på senare år upplevt en renässans och cykeltypen tillverkas åter. Utan 

luft i däcken. Utan kedjor, Utan växlar. Utan bromsar. Men med gigantiskt stora framhjul.  

 

    
 

för mer information: info@standardhighwheels.se   /   P-O Kippel 070 302 98 75 
 

ETT ARRANGEMANG MED STÖD FRÅN BL A YSTADS KOMMUN, LUNDS KOMMUN, STANDARD HIGHWHEELS, YSTAD SALTSJÖBAD, SPARBANKEN SYD 

 


