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Pressemeddelelse
El-bil rally fra København til Monte Carlo
El-bil rally’et ’EV Trophy’ fra København til Monte Carlo, vil sætte fokus på Europas grønne fremtid.
Fyrst Albert ll af Monaco er protektor for rallyet, og H.K.H. Prins Joachim er med når det starter i
København.
El-bil rallyet ’EV Trophy’ Danmark – Monaco, starter i København d. 24. maj og slutter i Monte Carlo d. 1.
juni, hvor det fejres med en officiel ceremoni. El-bil rally’et vil blive et tilløbsstykke for entusiaster, for at
promovere miljøvenlig transport, fremme udviklingen af opladningsinfrastrukturen og vise bæredygtige og
innovative transportløsninger.
EV Trophy er organiseret af Electric Marathon International (Ukraine) i partnerskab med European Green
Cities Network og Fyrst Albert ll af Monaco Fonden, hvor formålet er at støtte projekter der fremmer
miljøbeskyttelsen.
Deltagerne i rally’et tilbagelægger godt 2500 km og besøger syv lande, og hele vejen vil de være et
forbillede for et Europa der i fællesskab vil passe på miljøet og nedbringe CO2 udledning. Men rally’et er ikke
kun et ræs mellem El-biler, det handler også om intellekt og rally-kørerene vil få forskellige udfordringer
undervejs.
Tilmeldingen til EV-Trophy er allerede startet. El-bil teams og plug-in hybrid biler kan både deltage i
konkurrencen om at vinde hele rally’et eller deltage i en enkelt etape i løbet af ruten. Rally’et starter i
København og fortsætter via Tyskland, Holland, Schweiz, Italien, Frankrig og Monaco.
Tidsplanen for EV-Trophy : København 24.maj, Århus 25. maj, Hamborg, 26. maj, Nijmegen 27 maj, Essen
28 maj, Freiburg 29. maj, Bellinzona 30. maj, Cuneo 31. maj, Monte Carlo 1. juni.
”Den globale opgave med at nedbringe CO2 udledningen er en udfordring for hele verdenssamfundet. Derfor
er spørgsmålet om at skifte til smartere og mere effektiv transport i dag på dagsordenen for hele
menneskeheden,” siger Andriy Bilyy, CEO, Electric Marathon International, der har organiseret EV-Trophy
rallyet.
Deltag i dette års mest spændende road eventyr, hvis du vil være med i den gode sag, udfordre dine
grænser og skabe opmærksomhed omkring nye initiativer der vedfører os alle.
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