
Cykling är hett. Det märks inte minst när Vätternrundans 
olika lopp äger rum varje sommar, dit närmare 40 000 
människor anmäler sig. Men cykling är 
något som nu för tiden engagerar 
året om.

I Tidningen Cykla erbjuder 
vi r eportage, nyheter, prylar, 
träningstips, kostråd och mycket 
mer till alla cyklister som har 
anmält sig till något av Vättern-
rundans lopp. 

Tidningen har sedan starten 1997 varit 
ett stor inspirationskälla till alla cykelin-
tresserade. Jag har varit redaktör för den 
sedan 2012 och märker hur uppskattad den är bland alla 
Vätternrundandeltagare. 

Genom att annonsera i tidningen har du möjlighet att på ett 
enkelt sätt nå uppemot 40 000 cyklister som redan har bestämt sig för att klara av en utma-
ning. Att cykla 30 mil runt Vättern. 

Dessutom går tidningen går även ut till ett hundratal prenumeranter, som består av såväl 
privtpersoner som mottagningar och butiker. Tidningen delas också ut på ett flertal mässor och 
evenemang, där Vätternrundan representeras.

Pierre Henriksson, redaktör

Vätternrundan är världens största cykelmotionslopp och arrangeras i Motala, där loppet både börjar och slutar, sedan 1966. 
Huvudloppet är 300 kilometer långt och går varje år av stapeln helgen innan midsommar. Helgen före arrangeras dessutom MTB-Vättern (25 
och 50 km), Tjejvättern (100 km) och Halvvättern (150 km). Vätternrundan är ett motionslopp och loppet saknar därför officiell resultatlista.
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KAROLINA ÖRNSTEDT cyklar i regn | JENS FJELLSTRÖM har sonens cykel | ALEXANDRA ENGEN vintertränar 

VÄTTERBYGDEN blir centrum | CHRISTER ALMQVIST pratar ramar | ALEXANDRA BAVA utövar cykelpolo

TA HÖJDStor guide om premiären av Vättern Bike Games

I BACKSPEGELN: 
Sommarens cykelvecka

PRYLAR: 
Gör dig redo  för höstenNr

13 februari

3 april

22 maj

25 september

Materialstopp Utgivningsdag

1

2

3

4

10 januari

27 februari

17 april

21 augusti

UTGIVNINGSPLAN 2018

Bokningsstopp

10 januari

20 februari

10 april

21 augusti

Uppslag 380x265 mm
Utfallande (streckad linje) 
Pris: 48 000 kr
420x297 mm + 5 mm 
Pris: 48 000 kr

Helsida 185x265 mm 
Pris: 26 000 kr
Helsida baksida 185x250 mm  
Pris: 29 000 kr
Utfallande (streckad linje) 
210x297 mm + 5 mm  
Pris: 26 000 kr

1/4-sida stående 90x130 mm 
Pris: 8 500 kr
1/4-sida liggande 185x63 mm 
Pris: 8 500 kr

Halvsida liggande 185x130 mm 
Pris: 14 500 kr 
Halvsida stående 90x265 mm 
Pris: 14 500 kr

1/8-sida liggande 
90x60 mm 
Pris: 4 900 kr 
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MATERIAL
Tryckoptimerad PDF-fil.

TILLÄGG
• Önskas specifik placering tillkommer 20 % på priset.
• Bilagor enligt offert. 
• Cykla förbehåller sig rätten att avböja olämplig annons.
• Cykla lämnar inga garantier för material levererat efter

materialstopp. För obokat material ansvaras ej.

RABATT
Vid införande av samma annons i flera 
nummer erbjuds rabatt på:
• 10 % vid två införanden. 
• 15 % vid tre införanden. 
• 25 % vid fyra införanden.  

ANNULERING
Senast en vecka före materialstopp.

BETALNINGSVILLKOR
15 dagar netto.  
Cykla är befriad från moms och reklamskatt.

– Jag tycker att tidningen Cykla är ett viktigt och  
spännande forum för alla som älskar att cykla i  

någon form, såsom mig själv. För mig  
är cykling något helt fantastiskt.

Fotografen Bingo Rimér, hängiven cyklist och Cyklaläsare.

Pierre Henriksson



”➽
”Mäter man i värde ökar cykelmarknaden, 
eftersom att trenden att köpa dyrare cyklar 
håller i sig. Svensken spenderar även mer på 
tillbehör och verkstadsbesök.”
Klas Elm, ordförande Svensk Cykling, september 2017.

”Folk skaffar sig både två 
och tre cyklar numera.”
Joakim Stenberg, vd för bransch-
organisationen Cykelbranschen,  
februari 2016 till 8till5.se.

”Cyklister spenderar mer pengar än besökare 
som åker tåg, buss eller går till centrum.”
En undersökning från Handelns utredningsinstitut i Växjö 
visade att cyklister har stor betydelse för centrumhandel.

Allt fler väljer cykeln före bilen och cykeln är numera en självklar del i 
svenskens vardag, för många dessutom året runt. En Sifo-under sökning 
som är gjord på beställning av branschorganisationen Svensk Cykling visar 
att en tredjedel av Sveriges befolkning cyklarpendlar varje vecka. 

Samma undersökning visar att hälften av svenskarna använder cykeln för 
träning och motion. Många skaffar sig också flera cyklar för olika ändamål, 
exempelvis landsvägscykel och mountainbike för träning och pendlingscy-
kel för resor till och från arbetet. 

I Sverige säljs drygt 500 000 cyklar per år – en siffra som 
har ökat kraftigt under 2010-talet. 

Cyklas upplaga är cirka 34 000, men varje nummer läses av 
drygt 54 000. Alla cyklister som har anmält sig till Vätternrundan, 
Halvvättern eller Tjej vättern får tidningen hem i brevlådan som en 
del i anmälningsavgiften, men det går också att prenumerera 
på tidningen. Tidningen skickas till den som redan har 
bestämt sig för att genomföra ett cykellopp och därmed 
behöver produkter för att slutföra utmaningen.

Cyklaläsaren finns i alla åldersklasser och landsdelar. Snittåldern är 
närmare 50 år med viss geografisk koncentration till storstadsre-
gionerna. De flesta är cyklister, med stort intresse för både motion 
och träning och undersökningar visar att det är en köpstark och 
välutbildad målgrupp. Hälften av Vätternrundan deltagarna har 
högskole- eller universitetsutbildning och lika många tjänar mer 
än 33 0000 kronor i månaden.

Vilka läser Cykla?

Cyklandet i Sverige ökar
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RWANDA cyklar för fred | GUNILLA JOHANSSON anpassar hojen | JENNIE OLAUSSON ger styrketräningstips

JENNIFER WALLIN dansar på cykeln | KENNET ANDERSSON infriar löfte | ANNIE SÖDERBERG ny förbundskapten

ETT ÅR I SADELN: 
Kajsa Tylén in i Guinness rekordbok

KOMMUNKOLLEN: 
Utmärkelse främjar cykling i Göteborg

Clara Lundmark – blågult löfte som vill erövra cykelvärlden

Arvtagaren
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ANNELIE JOHANSSON startade nätverk | KRISTINEHAMN jagar titel | MAGNUS NORMAN testar Ironman

ANNIE THORÉN blickar mot VM | FC ROSENGÅRD hjälper barn och unga | ANNA LISSJANIS om livspusslet

JAG OCH MIN CYKEL: 
Cykling som medicin för Frida Wallberg

NYBÖRJARGUIDEN: 
Tipsen för dig som är ny på cykeln

FartfantomF1-stjärnan Marcus Ericsson tar sikte på Vätternrundan

4 av 10
Vem är hen som cyklar Vätternrundan?

har också deltagit i Vasaloppet, 
Lidingöloppet och Vansbro simmet 
under de senaste tre åren.

7 av 10 tränar 
frekvent på gym.

8 av 10 kommer att fortsätta cykla  
i stor utsträckning även efter loppet.

Med en annons i Cykla når du en målgrupp som  
spänner över hela landet och alla ålders klasser. 
Det är välutbildade och köpstarka läsare 
som är aktiva människor och gärna utmanar sig 
själva. L äsaren är anmäld till något av loppen och har 
redan bestämt sig för att genomföra utmaningen.

Dessutom kan Cykla ståta med ett mycket högt  
anseende hos läsarna – när tidningen frågade sina 
läsare vad de tyckte om den information de fick 
inför loppet, i form av tidningen Cykla, gav hela 
86 procent betyget 4 eller 5 på en 1–5-skala.

Därför ska du annonsera
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SKODA CYCLING TEAM ger amatörer chansen | UPPSALA ska bli bäst | ROBERTO VACCHI äntligen till start 

EMILIA FAHLIN tar över som Sverigeetta | ANDERS YGEMAN med sin Pilen | JOHAN OLSSONS nya satsning

Shahrzad Kiavash ser inga hinder

CYKELHÅLLARE TILL BIL: Bästa tipsen för cykeltransporten
VÄTTERN BIKE GAMES:Stjärnor lockas till ny arenatävling

”I min värld  är allt möjligt”

50%
av de som cyklar Vätternrundan tjänar 
mer än 33 000 kronor i månaden.

47 år
Snittåldern är

1/3 av deltagarna håller sig uppdaterad 
om mode och trender, åtta procent fler 
än genomsnittet av svenska folket.

25%
vill vara först med 
nyheter inom tekno logi, 
tre procent fler än 
svenska folket.

>50%
har högskole- eller 
universitetsutbildning.

2
3

tränar längdskidor 
regelbundet. Lika 
många simmar.


