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ALAFORS. Knappt två 
och ett halvt år efter 
att Petra Ambjörnsson 
förlorade sin treåriga 
dotter Isabel i leukemi 
sätter hon sig nu på 
cykeln för att trampa 
120 mil till förmån för 
Barncancerfonden. 

Team Rynkebys 
knallgula färger kom-
mer snart att synas 
överallt.

Team Rynkeby är ett inter-
nationellt välgörenhetspro-
jekt som varje sommar sedan 
starten 2002 cyklar till Paris i 
syfte att samlar in pengar till 
Barncancerfonden. Insam-
lingen sker genom att företag 
på olika sätt sponsrar arrang-
emanget. 

1250 cyklister från sex 
olika länder ska mellan den 4 
och 11 juli nästa år cykla från 
tyska Kiel till Paris i Frank-
rike – en sträcka på samman-
lagt 120 mil. 

I Team Göteborg står 
Petra Ambjörnsson från 
Alafors redo att anta utma-

ningen. 
– Redan från första stund 

visste jag att detta var något 
jag bara måste göra. Jag 
har aldrig förut suttit på 
en racingcykel så detta blir 
verkligen en utmaning. Jag 
kan knappt föreställa mig hur 
det kommer att kännas när 

man trampar in till Eifeltor-
net och veta att man cyklat 
120 mil. Då kommer det nog 
att kännas som man kan göra 
precis vad som helst.

Lokala företag
I juni 2011 förlorade hon sin 
treåriga dotter Isabel i leu-
kemi och det har varit en tuff 
väg tillbaka för hela familjen. 

Arbetet med att samla in 
pengar till Barncancerfon-
den för att fler barn ska över-
leva cancer känns oerhört 
viktigt för Petra, som sitter 
med i styrelsen för Barncan-
cerföreningen i västra Sve-
rige. 

Hårdträningen har redan 
börjat och förutom att träna 
upp kondition och styrka 

är det viktigt för teamet att 
synas så mycket som möj-
ligt. I sina knallgula tröjor på 
matchande cyklar kommer 
laget att dra fram längs 
gatorna samt finnas på plats 
under olika evenemang. 

– Det hade varit jättekul 
om det finns lokala företag 
i Ale som vill vara med, till 
exempel som tröjsponsor. 

Det är en otroligt bra möjlig-
het att synas samtidigt som 
pengarna går till något bra, 
säger Petra och tillägger:

– Det här är verkligen en 
kamp för livet, vi cyklar för 
att fler barn ska överleva 
cancer.

– Cyklar till Paris för 
Barncancerfonden

Trampar för livet

Tillsammans med Team Ryn-
keby ska Petra Ambjörnsson 
från Alafors cykla de 120 
milen mellan Kiel och Paris i 
syfte att samla in pengar till 
Barncancerfonden. 

Team Rynkeby kommer nästa år att bestå av 1250 cyklister från sex olika länder.

Dottern Isabel, som 
2011 förlorade kampen 
mot cancern, är en stor 
motivation.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!
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   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

endast 900:-
Ord. Pris 2.900:- Gäller november månad.

www.kungalvssolskydd.se

Business Center 
MARIEHOLM

En fast punkt i tillvaron för företagare

Hyr kontorsrum i bästa läge. 
Nya kontakter, puls ch gott kaffe.

Vi bjuder 
på första 

månadshyran!

För information och visning 
Pia Bäck 031-703 71 00
info@business-center.se

BC finns även i Almedal och Högsbo.

Vårt nya kontorshotell på Marieholmsgatan 42 
erbjuder dig detta och mycket mer. 


