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Amerika på langs - på sykkel
- En drøm blir virkelighet

Følg vår blogg:
http://lynvingenblogg.blogspot.com/

En bra plan

Glade hjul?

Anders Levoll og Birgit
Ryningen er et ganske
ordinært
ektepar
som
drømmer om å dra ut i den
vide verden på sykkel.

Hvordan går det når drømmer
blir gjort til virklighet?
Kommer vi til å bli lei av
drømmen, syklene og turen?
Av hverandre? Vil vi nå
målene våre? Hva kommer til
å gå galt? Har vi nok penger?
Blir det glade hjul?

Vi har en gammel globus i
stua og et digert verdenskart
på soverommet. Vi drømmer
alltid om å være på tur. Nå
skal en drøm bli til virklighet!

Bli med: Vi vil gjerne dele
turen vår med deg gjennom
foto, video og tekst på:
www.lynvingen.org

Underveis
skal
Anders
realisere en gammel drøm
om lære seg spansk i Chile.

Drømmen om Amerika
Planen: Vi stiller til start på
den Store Styrkeprøven,
deretter
fortsetter
vi
gjennom Europa før vi tar
flyet over til Sør-Amerikas
sørligste by, Ushuaia, for å
sykle hele Amerika, langs
vestkysten, helt til Alaska.
Vi har dessuten et mål om
å ha stått sammen på 1000
fjelltopper over 1000 moh
før vi dør og planlegger
derfor en 1000-topp per land.
- Vi har 2 år til rådighet

Birgit, som har vært aktiv judoutøver i en årrekke og ikke
klarer seg i lengre perioder
uten en dose slåssing må, av
hensyn til Anders, finne seg
noen judoklubber å trene i
underveis.

Målet
To år - to sykler - oss to - 20
land - 20 fjelltopper - glade
hjul og en stor verden!
Vi ligger i rute med forberedelsene og teller ned dagene
til start på Trondheim Torg
den 22.06.2012 kl. 24.00.

Kort om oss
Til vanlig er vi et lykkelig gift
og ganske ordinært ektepar
med hus i Trondheim, jobb
og bil. Birgit er avdanket
konkurranseutøver i judo.
Hun jobber som forsker på
SINTEF Materialer og kjemi.
Anders har drevet aktivt med
langrenn og sykling. Han
jobber som prosjektleder hos
Reinertsen.

Kontakt oss
Birgit: birgitry@hotmail.com
Anders: anders_levoll@hotmail.com
www.lynvingen.org

