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Albion Cycling en komoot presenteren:

12HoursOfMay
12HoursOfMay daagt iedereen uit om de langer wordende
dagen, de lente en ontdekkingstochten dichter bij huis te vieren.
Deze challenge is voor iedereen op twee of drie wielen die bereid
is om 12 uur achter elkaar buiten te zijn.

Het idee is simpel. Albion wil het voor iedereen makkelijker maken om naar buiten te gaan en

ze willen je helpen daar langer te blijven. 12 uur buiten is voor de meesten langer. Dus daag

jezelf uit en start de voorbereidingen om in mei op een nieuw 12 uur durend avontuur te gaan.

Bouw een route met komoot en blijf 12 uur buiten. Je hoeft natuurlijk niet constant in het zadel

te zitten. Je kunt bijvoorbeeld ook een paar uur fietsen, je tentje opzetten en dan 's ochtends

weer naar terug fietsen.

⏲

http://news.twotoneams.nl/


Voor degenen die niet bekend zijn met komoot: Deze app biedt de mogelijkheid om de foto's,

kaarten en hoogtepunten van dit grootse avontuur te delen. We willen namelijk graag horen van

je 12-uurs avonturen en komoot is de perfecte tool om alle coole foto's, kleine landweggetjes en

hoogtepunten met Albion te delen.

Schrijf je in voor dit avontuur op 12HoursOfMay.cc en tag Albion en Outdoor Provisions in je

route om in aanmerking te komen voor prijzen. Op die website vind je ook alle andere

informatie die je nodig hebt.

Meld je aan en win prijzen
Iedereen die meedoet, krijgt een limited edition kledingreparatie patch. Alle inzendingen

komen ook in aanmerking voor een aantal grote prijzenbundels van Albion (£500 voucher), een

komoot premium lidmaatschap en een jaarvoorraad van Outdoor Provisions. Schrijf je

hieronder in en begin met het gratis uitstippelen van je route op komoot.

Lees hier meer over prijzen.

Verstreken tijd

Het gaat om de 12 uur en hoe jij die wil doorbrengen.

Op de weg, off-road. In een tentje of met je fiets als deken. 30 km of 300 km. Bij dag of door de

nacht. Slaap of geen slaap.

De enige regel is dat de verstreken tijd van start tot finish niet minder dan 12 uur mag zijn.

https://www.12hoursofmay.cc/
https://www.komoot.nl/user/887201439435
https://www.komoot.nl/user/outdoorprovisions
https://www.12hoursofmay.cc/prizes
https://news.twotoneams.nl/images/388065
https://news.twotoneams.nl/images/388064


Het mag langer zijn, maar dat levert niks extra's op.

Rit etiquette
Plan je avontuur binnen de lokale richtlijnen voor corona. Gebruik eventuele beperkingen om

het idee achter je route te vormen.

Wees geen eikel. Laat geen sporen na.

Tag je ritten op Instagram met #12HoursOfMay.

Deel je routes door Albion en Outdoor Provisions erin te taggen op komoot.

Hier vindt je meer video- en fotomateriaal voor publicatie en sociale media

Over Albion

Albion maakt fietskleding voor Britse weersomstandigheden. Hun producten zijn geïnspireerd

door het Britse buitenleven en gebruiken moderne technische stoffen om functionele kleding

voor op de fiets te maken die geschikt is voor alle seizoenen.

Over komoot

Komoot inspireert mensen om meer van het buitenleven te ontdekken. Met de slimme

routeplanner, tips van andere gebruikers, stapsgewijze stemnavigatie en inspirerende content is

het dé outdoor app bij uitstek geworden voor bijna 10 miljoen mensen over de hele wereld.

Komoot is startpunt van de grootste community van outdoor experts in Europa. 

Links

12HoursOfMay - website

Albion Cycling - website

https://www.komoot.nl/user/887201439435
https://www.komoot.nl/user/outdoorprovisions
https://drive.google.com/drive/folders/1wUfaxapVlskZI1EleQ8MaBtRRc9o0J_w
https://www.12hoursofmay.cc/
https://www.albioncycling.com/


Albion Cycling - komoot

Albion Cycling - Instagram

Albion Cycling - Facebook

Twotone Amsterdam
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