Er vi fremme snart? Robert Wechsler har laget
en tandemsykkel som går i ring.
Med denne kan det bli
vanskelig å rekke skolestart,
uansett hvor fort
du sykler!
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HELSPRØ SYKLER!
1. september går startskuddet for
Beintøft 2016. Da håper vi at så mange
som mulig setter igjen bilen hjemme og
velger miljøvennlig transport til skolen.
TEKST: Rasmus Norsted

Å sykle er en av de aller beste måtene å komme
seg rundt på. Sykkelen går fort, den slipper ikke
ut noen skadelige miljøgasser og i tillegg får du
masse gratis trening!
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Men hvorfor sykle rundt på en vanlig sykkel når
du kan velge en helsprø en? Vi håper at disse rare
syklene vil gi deg inspirasjon til å sykle oftere til
skolen. Og kanskje har du selv en morsom sykkelidé? Da kan du lage en tegning og sende den til
oss, og få muligheten til å vinne en kjempefin premie! Se mer på side 34.
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Har du dårlig tid om morgenen? Gjør unna toalett- Er det flaut eller kult å ankomme skolen på en rosa
besøket på vei til skolen på en sykkel som bok- regnbueenhjørning? Det er i hvert fall kulere enn å
stavelig talt stinker!
kjøre bil!
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Ville du syklet på en sykkel som kalles «veltepetter»? Er det mulig å få dobbelt poeng i Beintøft? Med
Det ville i hvert fall alle for 150 år siden! Denne sykkel- denne skosykkelen kan du både sykle og gå til skotypen var faktisk den mest populære på 1800-tallet! len samtidig!
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Hele familien på tur? Med denne sykkelen er det ingen sak å komme seg til skolen! Men pass på at ikke
foreldrene dine sitter bak og slapper av, mens du må gjøre all jobben!
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