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Offentliggøres mandag d. 13/3 kl. 16.00  

Pressemeddelelse: Kasper Asgreen bliver ambassadør for  
gravel cykelløb i Blåvand 
 
Den danske cykelrytter Kasper Asgreen er blevet ambassadør for det kommende gravel cykelløb 
Gravel Challenge Blåvandshuk, som finder sted d. 5-7 maj. Løbet er åbent for både motionister og 
professionelle ryttere.  
 
Kasper Asgreen, som er kendt for sin imponerende karriere, ser frem til at deltage i løbet som 
ambassadør og dele sin passion for gravelcykling med andre entusiaster. 
 
"Jeg er utroligt glad for at være en del af Gravel Challenge Blåvandshuk og ser frem til at opleve 
den smukke natur, som området har at byde på. Gravel cykling er en fantastisk måde at udfordre 
sig selv og opleve naturen på, og jeg ser frem til at en fed dag," siger Kasper Asgreen. Kasper har 
siden barnsben ofte besøgt Blåvand med sin familie i sommerperioden.  
 
Gravel Challenge Blåvandshuk er for deltagere på alle niveauer. Lørdagen er en del af UCI Gravel 
World Series, hvor deltagerne kan vælge mellem 110 og 155 km og har mulighed for at kvalificere 
sig til VM. Søndag er det Gravel Gourmet Experience, hvor der kan vælges mellem 25, 70 eller 110 
km. Under denne tur vil deltagerne besøge 1-5 lokale spisesteder langs ruten og dagen vil handle 
om at have det sjovt og opleve de smukke omgivelser omkring Blåvand. Der er også mulighed for 
at deltage på el-cykel om søndagen. 
 
"Vi er glade for at have Kasper Asgreen som vores ambassadør for Gravel Challenge Blåvandshuk. 
Hans engagement og entusiasme for sporten vil helt sikkert inspirere andre ryttere til at udforske 
og udfordre sig selv på cyklen," siger arrangøren af løbet. 
 
Uanset niveauet vil deltagerne opleve en unik kombination af landskabets skønhed og spændende 
ruter. Arrangementet er åbent for alle, og vi opfordrer alle til at tage udfordringen op og deltage i 
en weekend fyldt med sjov og oplevelser. 
 
Tilmelding til Gravel Challenge Blåvandshuk er åben, og yderligere information kan findes på 
arrangementets hjemmeside. 
 
Hjemmeside: www.gravelchallengeblaavand.dk 
Instagram: www.instagram.com/blaavandgravel 
 
Billeder:  
 

http://www.gravelchallengeblaavand.dk/
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