PRESSEMEDDELELSE:

Et af Danmarks største indoor bike events – ØrBike
reddet på målstregen
Det er ikke nogen hemmelighed at det har været med tilbageholdt åndedræt at os bag ØrBike
Eventet har arbejdet i denne sommer. For eventet var truet på livet af manglen på cykler –
livsvigtigt når man holder et indoor bike event.
ØrBike Eventet er faktuelt et af Danmarks 3 største events. Eventet ligger side om side
størrelsesmæssigt med Bike Challenge i Esbjerg (Arrangeret af SEPE) og BFC Bike Event ”Det
store” i Aalborg. Alle 3 events er med velgørenhed som formål. ØrBike støtter op om de lokale
foreninger der hjælper til på dagen samt Børnecancerfonden igennem Team Rynkeby Odense.
Bike Challenge i Esbjerg donerer til Børnecancerfonden igennem Team Rynkebo og BFC Bike
Event i Aalborg samarbejder for organisationen Børn og unge i sorg.
Alle 3 events er afhængige af cykler udefra og har hidtil haft held med at skaffe disse via lokale
aftaler med fitness centre som har disse ”indoor bikes” stående i den daglige bikesal – Dette
gjaldt også ØrBike. Men Fitness World på landsplan traf i foråret en (for ØrBike) skelsættende
beslutning, nemlig ikke at ville udlåne til events udenfor ”huset” længere. Dette skete efter 4 års
godt samarbejde med lokale fynske og et enkelt jysk center i Danmarks største fitnesskæde.
”Jeg vil gerne sige Fitness World en stor tak for samarbejdet i de år det fandt sted. Vi smækker
ikke med nogen døre, men husker samarbejdet for det gode i de år det var muligt for de lokale at
gennemføre. Det gjaldt jo heldigvis begge veje, da vi også gav Fitness World standplads så man
kunne interagere med egne og nye medlemmer samt kædens instruktører kunne få ny
inspiration på ØrBike Eventet, hvor vi samler nogle af de dygtigste instruktører fra ind- og
udland” siger eventets ansvarlige leder Jesper ”JAS” Sørensen. ”Vi har været glade for
samarbejdet og ser nu frem til nye muligheder og samarbejdsrelationer med andre – og dette
kan vi snart afsløre”.
De sidste 2 år har de 3 føromtalte events haft stor glæde af at få 100 cykler stillet til rådighed kvit
og frit fra den danske producent Bodybike International A/S med hovedsæde i Frederikshavn i
samarbejde med den danske distributør Fitness Engross A/S. Disse ”eventcykler” var ude til 4-5
events, og kunne så sælges som demo-modeller med rabat imod at få cyklerne vist frem til
Danmarks største ”højborge” indenfor indendørs cykling, nemlig de 3-5 største events.
Undersøgelse gav kæmpe udslag til Smart+ cyklen
En brugerundersøgelse på ØrBike samlet op via Survey Monkey fra ca. 30% af 2018-eventets
deltagere vise at 98% af deltagerne ønskede at cykle på en Bodybike Smart+ som den seneste
model hedder fra fabrikken i Frederikshavn der har eksport til det meste af verden. Derfor var
det et ekstra stort slag i maven på ØrBike at der ikke længere kunne skaffes disse cykler. ØrBike
kunne godt skaffe cykler af andet fabrikat samt meget ældre cykler fra en bruggrossist i
Sønderjylland, men på et event med 12 timers cykling hvor mange sidder både 4,5 og 6 timer – ja
ca. 5% af deltagerne alle 12 timer – så skal vi have opdateret udstyr – af den kaliber som folk
virkelig ønsker sig.
NY AFTALT I HUS
Fitness Engross A/S og Bodybike International har nu indgået en ny aftale med ØrBike og de 2
øvrige events, hvor de fordobler antallet af sprit nye Bodybike Smart+ cykler. Første event i
sæsonen er ØrBike den 9. November. Dvs. At eventet nu får hele 200 af de 290 cykler man har
behov for fra BodyBike og Fitness Engross – disse kommer i kasser og skal samles dagen før
eventet. Det giver travlhed men det er absolut løseligt. Herudover er der ved at blive lavet aftaler
for de øvrige 90 cykler, håbet er at alle kan få Bodybike Smart+. Vi er ikke i mål men nu tror vi på
at vi kommer det. Bikesalen på ØrBike Eventet er Ørbæk Midtpunkts nyeste hal 2, hvor hele
håndbold banen er tæt besat med cykler, scene, lys og lydudstyr for mange millioner på den 2.

Lørdag i november. Igen i år er der linet op til en gigangisk fest på cyklerne – som formegentlig
nu bliver på Bodybike Smart+ over hele linjen – eller tæt på.
Fakta:
Fitness Engross A/S og BodyBike International A/S er gået sammen og tilbudt ØrBike hele 200
sprit nye Smart+ cykler kvit og frit – for til gengæld at få eventets loyalitet og give deltagerne en
unik oplevelse på en helt ny cykel. (Mod 100 stk de sidste 2 events).
Den nye aftale vil nu betyde at Bodybike og Fitness Engross vil blive mere synlig i den
markedsføring som ØrBike Eventet vil begå. ”Poweret by” vil blive en fast bestanddel, da eventet
ikke kunne afholdes uden cykler.
Yderligere informationer:
Bodybike Smart+ (Cyklen det hele handler om)
https://body-bike.com/indoor-bikes/body-bike-smart-plus/
Bodybike A/S, CEO/Direktør Uffe A. Olesen
Kontakt info: https://body-bike.com/about/body-bike-denmark/
Fitness Engros A/S, CEO/Direktør Brian Andersen
Kontakt info: https://fitnessengros.com/brian-andersen
ØrBike Eventet, Eventansvarlig: Jesper A. Sørensen
Tlf. 2330 2929 eller mail@orbike.dk

(Vi kan stille alt det fotomateriale til jeres rådighed som I ønsker).

