Hotell Erikslund

Inbjudan till Cykeldagar i Skåne 12 -16 maj 2021
Info:

Under Kristi Himmelsfärdshelgen, i mitten av maj, inbjuder Randonneur
Väst till härliga cykelrundor i nordvästra Skåne.
För 18:e året i rad åker vi till Skåne för att komma igång med cyklingen.
Här finns det fina cykelvägar med lite biltrafik och omväxlande natur. Det finns
även goda möjligheter att njuta av Söderåsens bokskogar, Kullabygden,
Bjärehalvön och på de längre rundorna Österlen och Söderslätt.
Årets rundor kommer att köras i den nordvästra och mellersta delen av
Skåne. Brevetloppen på 200 och 300 km omfattar även Österlen och den
södra delen av Skåne. Det kommer att finnas GPS filer för de flesta rundorna.

Boende:

Vi bor på Hotel Erikslund som ligger 6 km söder om Ängelholm utmed
E6:an vid trafikplats Varalöv. För att uppfylla ”pandemi kraven” kommer
måltiderna att serveras vid småbord i den stora matsalen och vi får bo i
enkelrum till ett fördelatigt pris. Det finns ett låsbart utrymme för cyklarna.
I år kommer vi att fokusera på gruppcykling men du har även möjlighet att få
många härliga mil genom att köra våra brevetlopp.
BRM 200 km på torsdagen (13 maj) och lördagen (15 maj)
BRM 300 km på lördagen (15 maj)

Dagord: Frukost kl 07 - 09, Cykelrundorna startar kl 08 - 09, Middag kl 18 - 21
Cykling: Varierande rundor från 60 till 150 km varje dag plus 200k/300k brevetlopp
Pris:
Bokning = ankomst på kvällen med Middag, Logi samt Frukost på morgonen
→ Enkelrum
700 SEK/ dygn
→ Dubbelrum 600 SEK/ dygn/ person
→ Priset reduceras med 50 SEK/dygn om du stannar mer än 2 dygn
När du anmäler dig ange ankomstdatum och avresedatum
PS. Vi har preliminär bokat 20 platser, först till kvarn gäller DS.

Anmälan: Mer info finner du på www.randonneurvest.se
① Anmälan senast den 15mars.
② Anmälningsavgift 500 SEK
③ Slutlig betalning senast den 30 mars.
OBS! Vi inställt arrangemang återbetalas hela anmälningsavgiften
Betalning: # Överf. Till Handelsbanken konto: 6239-510 234 291,(14 pos)
# Swish mobilnr: 0765 896980, (50 pos)
Ange ditt namn i rutan för ”Meddelande till mottagaren” på insättningsblanketten.Börja med namn, datum ankomst och datum avresa

Frågor:

BeGe Olsson

0733 295598

bege.bike@gmail.com

