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PRESSEMEDDELELSE 

EKJ Rådgivende Ingeniører kører tværs over USA 

 

                                              
 

Det ambitiøse cykelhold fra EKJ Rådgivende Ingeniører kunne glade og lettede række armene i 

vejret, da de søndag nat (kl. 03. dansk tid) passerede målstregen i Annapolis efter 3096,8 miles på 

cyklerne. Teamet kom i mål efter 8 dage, 5 timer og 57 min. Holdet har kørt uafbrudt - kun 

forstyrret af 7 punkteringer på cyklerne og en enkelt på en bil. Race Across America regnes for at 

være verdens hårdeste sportsbegivenhed - et cykelløb på intet mindre end 4.800 km og 54.700 

højdemeter. 

Fire ryttere og ni crew-members afsted  

EKJ rådgivende Ingeniører, der til daglig holder til på Blegdamsvej 58, Østerbro, var for første gang 

med til løbet med et hold bestående af fire ryttere og ni crew-members, der kørte turen i 

følgebiler og autocamper. Holdet har igennem det sidste 1½ års tid planlagt turen ned til mindste 

detalje og været igennem et hårdt træningsforløb.  

Rytterne udtaler: 
 
”Det var en super fed oplevelse! De hårdeste strækninger var de varme strækninger f.eks. i ørkenen 
de første par dage. Varmen drænede kroppen for kræfter. Det var derimod fedt at køre om natten - 
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det var hyggeligt, det var som at køre i en afslappet kuppel, hvor man kørte i sin egen verden. Helt 
alene.” 
 
Lørdag den 15. juni satte rytterne sig op på jernhesten og begav sig ud på de 4.940 km. Der skal 
cykles 24 timer i døgnet, så det kræver planlægning ned til allermindste detalje.  

Se de løbende live-oplevelser på Facebook. https://www.facebook.com/EKJRAAM/ og her: 

http://www.ekj-raam.dk/ 

Læs evt. mere om løbet her: https://www.raceacrossamerica.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

OM EKJ A/S 

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S er et velkonsolideret og uafhængigt rådgivningsfirma, der har 

eksisteret siden 1961 og ejes af EKJ Fonden og en gruppe medarbejdere. Firmaet har ca. 250 

medarbejdere i København, Odense, Aalborg og Viborg med datterselskaber i Roskilde og Bulgarien. 

EKJ’S kompetencer spænder bredt fra traditionelle som specialiserede opgaver inden for byggeri og 

anlægsområdet med stærkt fokus på bæredygtige løsninger og høj faglighed i opgaveløsningen. 

Virksomheden har bl.a. ydet rådgivning for kunder som tæller Cityringen, Sjællands 

Universitetshospital og det nyåbnede hotel 24hours. Læs mere på EKJ.dk  
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