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Inbjudan till cykling i Skåne

27 april – 1 maj 2019

Spångens Gästgiveri

Info: I månadsskiftet april/maj inbjuder Randonneur Väst och
Randonneur Stockholm till vårliga cykelrundor i centrala Skåne.
Det är 16:e året i rad som det arrangeras en brevethelg i Skåne,
Även i år är det ett samarrangemang mellan två Randonneur-
klubbar. Skåne är cykelvänligt och vi vill erbjuda fler cyklister
möjligheten att uppleva fina cykelvägar med lite biltrafik och
omväxlande natur, fantastiska utsikter, skogar, slätter, slott och
herresäten.
Vi inleder med gemensam middag på lördagskvällen.
Lördagen kan du använda för transport till Spången och en liten
egen cykelrunda på em. På samma sätt avslutar vi helgen med
en gemensam frukost på onsdag morgon. Resten av dagen
kan du använda för en kortare cykelrunda och hemtransport
Årets rundor kommer att köras i västra, norra o mellersta Skåne
eftersom vi kommer att bo på Spångens Gästgiveri i Ljungbyhed.
Söderåsens bokskogar och Kullabygdens och Bjärehalvöns
vägnät kommer att utforskas. Österlen och de södra delarna av
Skåne kommer vi att besöka på våra längre rundor.
Även i år kommer vi att fokusera på gruppcyklingar men du har
möjlighet att köra BRM 200 km på måndagen (29 april) och
både BRM 200 km o BRM 300 km på tisdagen (30 april) och få
många härliga träningsmil i benen!

Logi: De flesta av oss kommer att bo i dubbelrum. Det finns även
enkelrum att tillgå. Försök finna någon som du kan dela rum
med i annat fall hjälper vi gärna till
Det ett låsbart förvaringsutrymme för cyklarna



   &   
Dagord: 07:00   Frukost

08:00   Cyklingen startar
18:00   Middag
19:30   Kvällsaktivitet med fika

Cykling: Varierande rundor från 80 till 160 km varje dag
Brevet 200 den 29 o 30 april, Brevet 300 den 30 april
I båda fallen kommer det att finnas GPS-filer

Pris:  Enkelrum 3300 SEK
Dubbelrum 2900 SEK

4 Middagar,
4 Övernattningar,
4 Frukostar ¤¤

I Middagen ingår Huvudrätt, Efterrätt och Kaffe m kaka
( Vatten ingår men övriga drycker betalas separat )
Om någon önskar komma tidigare under veckan till Ljungbyhed
och Spången kontakta BeGe 0733 29 55 98 för mer information.

Anmälan: Till bege.bike@gmail.com senast den 15 april.
      (senare anmälan endast i mån av plats)

Mer info finner du på
www.randonneurvest.se eller www.randonneursthlm.se

Två alternativa betalningssätt: senast den 16 april.
#1 Överf. till Handelsbanken konto: 6239-510 234 291,

( I meddelande rutan finns plats för 14 tecken )
#2 Swish mobilnr: 0765 896980, (50 pos i meddelande rutan)

Ange ditt namn i rutan för ”Meddelande till mottagaren” på
insättnings-blanketten eller när du swishar.  GLÖM INTE!

Övrigt: Det finns utrymme för kvällsaktiviteter. Om du vill berätta om
eller visa bilder från något cykelarrangemang hör av dig till BeGe

Frågor: BeGe Olsson randonneurvest@gmail.com
mobil: 0733 29 55 98

Åsa Hittig randonneursthlm@gmail.com
mobil: 0705 72 93 72
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