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Silver-Emma bidrar till utvecklingen av Uppsala Cycling Race Week 2019
En av Sveriges främsta cyklister genom tiderna, Silver-Emma Johansson, med ett flertal medaljer från
internationella mästerskap och dubbla OS silver medverkar till vidareutvecklingen av Uppsala Cycling
Race Week 2019, de internationella proffstävlingarna på cykel som årligen arrangeras i Uppsala.
-Jag ser redan fram emot att komma till Uppsala. Jag vill gärna bidra till utvecklingen av svensk
cykelsport genom att samarbeta med Upsala Cykelklubb. Tillsammans vidareutvecklar vi Tour Of
Uppsala, sveriges enda etapplopp för damer världselit. Svensk cykelsport står sig stark i konkurrensen,
i synnerhet på damsidan. Senast i raden av fina prestationer var Emilia Fahlins mycket starka körning
och en fin fjärdeplats på VM i Innsbruck helt nyligen, säger Emma Johansson i en kommentar.
Emma kommer att finnas på plats som expertkommentator och deltar även vid ytterligare aktiviteter
under hela Uppsala Cycling Race Week 2019. Emma avslutade den aktiva karriären som tävlingscyklist
med ett OS-silver i Rio De Janeiro 2016.
-Med Emmas bakgrund, kunskap och internationella nätverk inom cykelsporten ser vi fina möjligheter
till ett givande samarbete. Upsala Cykelklubbs unika proffstävlingar och svensk cykelsport som helhet
utvecklas därmed ytterligare säger Göran Mattsson, ordförande i Upsala Cykelklubb.
Förberedelserna inför 2019 års tävlingar pågår för fullt. Upsala Cykelklubb tar nya steg och har som
förhoppning och ambition att utveckla evenemanget till en riktig cykelfest och välkomnar publik från
hela världen. Klubben har stolta traditioner genom att arrangemanget av världens äldsta cykeltävling.
Under 2019 avgörs 111:e upplagan i oavbruten följd av Scandinavian Race. Vid senaste upplagan reste
professionella cyklister från över 20 länder.
-Det känns väldigt inspirerande att fortsätta utvecklingen av tävlingarna, inte minst efter årets succé och
nytillskottet på damsidan, Tour of Uppsala, säger Göran Mattsson. Ett flertal landslag deltog under
tävlingarna. Under tre dagar och fyra tuffa race utses Uppsalas cykeldrottning och under 2019
tillkommer därmed ytterligare en etapp. Under årets tävlingar vann Upsala Cykelklubbs egen
cykelstjärna Ida Erngren både etappsegrar och tävlingen som helhet. Dessutom tog Ida hem segern i
Skandis GP, ett av Europas tuffaste GP tävlingar för både herrar och damer och som även avslutar
Uppsala Cycling Race Week. Det var Idas fjärde raka seger i Skandis GP.
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Löpande information under året:
Upsala Cykelklubbs hemsida: www.upsalack.se
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Facebook, Damer Tour Of Uppsala: https://www.facebook.com/TourofUppsala/

