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Nordic Trade DG AB och en av Sveriges mest kända cykeldestinationer Rörbäcksnäs och
dess ideella förening Rörbäcksnäs IS inleder ett samarbete inför sommaren 2018! Nordic
Trade med varumärken som bland annat Ridley, Alpinestars, Selle SMP, Sportful och Rudy
Project kommer från och med tidig vår att erbjuda cykeluthyrning i Rörbäcksnäs för
besökande gäster samt ett Ridley Testcenter där man kommer att kunna testa de senaste
cyklarna från det Belgiska varumärket.
I detta projekt kommer det även att finnas möjlighet att testa sadlar från Selle SMP för att få känna skillnaden
på olika sadeltyper samt att det kommer erbjudas försäljning av de övriga varumärkena som Nordic Trade har i
sin portfölj. Självklart kommer det även erbjudas enklare service av cyklar samt reservdelar gällande slang och
andra nödvändiga produkter. Utöver hyra och testcenter kommer det även erbjudas guidade cykelturer för
enskilda eller grupper och företag. Bokning och info kommer att finnas via www.cyklaisalen.se
www.nordictrade.se eller www.rorbacksnas.se
”Det känns mycket spännande att sjösätta ett projekt som detta och vi har fått ett varmt välkomnande från alla
inblandade parter inom RIS så detta känns riktigt bra. Vi ser stora fördelar med att kunna ha ett testcenter för
våra varumärken på ett av de mest attraktiva MTB områden som finns i Sverige och att kombinera det med en
hyra känns helt optimalt. Sen att vi dessutom är ett Sälenföretag och kan göra detta på vår hemmaplan
underlättar en hel del.” säger Fredrik Heikki VD på Nordic Trade.
”Cykelturismen, MTB, har under fler år ökat i landet och inte minst i Rörbäcksnäs. Med uppskattningsvis 30 000
besökare/säsong är det vår ambition att bibehålla den unika kombinationen mellan oexploaterad natur och
professionellt upplägg kring cykelupplevelsen för besökaren. Att inleda ett samarbete med Nordic Trade, ser vi
i föreningen, som ett oerhört positivt steg i rätt riktning för vidare utveckling av cykelturismen, speciellt då det
satsas stort på handel och upplevelser kring Rörbäcksnäs. Det är ett samarbete som ger besökaren möjlighet
att uppleva en fin natur genom att, på plats, kunna hyra en cykel samt ha möjligheten till guidade turer genom
vår fantastiska vildmark. ” säger Eva-Lena Landmark som företräder Rörbäcksnäs IS.
Nordic Trade är främst ett grossistföretag som bildades 1984 och som genom åren transformerats från ett
renodlat längdföretag till ett mer eller mindre renodlat cykelföretag men som också breddat sin verksamhet till
att jobba med lager och logistiklösningar för små och medelstora företag samt att man nu tar steget till att
jobba med uthyrning av cyklar.
Rörbäcksnäs Idrottssällskap, RIS, bildades 1925 med inriktning på en handfull idrotter som
exempelvis orientering och längdskidåkning. Det fanns också en särskild målsättning "att ge
barn och ungdomar möjlighet att prova på olika idrotter". Under de senare åren har
föreningen, med många medlemmars stöd, utvidgat verksamheten till att även arbeta aktivt
med cykling (MTB) och utveckling av cykelleder runt om Rörbäcksnäs med omnejd.

