
  
 
Söndag 30 augusti                        Säröloppet 50 km 
Välkomna till ett motions cykellopp för hela familjen, ett lättare lopp på 50 km utmed Säröleden.     

På grund av corona/covid 19 vill vi undvika trängsel och arrangerar därför en enklare variant av Säröloppet med lägre 

startavgift. Medaljer och plaketter delas ut som vanligt. 

 Start och mål på grusplanen utanför Slottsskogsvallen. Individuell start mellan 9.30 och 10.30, efteranmälan och 

start t.o.m 10.30 Det går även att starta i Särö kl: 09-10.  Vid målet och i Särö serveras saft. 

  

Upplysningar:   

Korpen Göteborg   Tel: 031 726 60 84 

Cykelfrämjandet, Torbjörn Olsson Tel: 070 661 33 69 

 

 

Lördag 5 september  Vintage rundan 

Följ med på en nostalgikantad cykeltur genom Göteborg. Vi cyklar i lugn takt och stannar till på ett par intressanta 

platser och får höra historiska anekdoter berättade av historieintresserade Jöran Fagerlund som också leder turen. 

Turen tar cirka 2 timmar och avslutas med en gemensam knytis-picknick på Skansens Kronan. Kaffe och kaka bjuds 

det på, liksom klämmiga låtar på vevgrammofonen. 

Hur gör man? Klä dig i vintage kläder i valfri stil (de ska vara äldre än 1990). Packa med filt och lite fika och cykla 

med oss. Turen är kostnads fri. Anmäl dig genom att klicka ”kommer” på facebookevenemanget eller anmäl dig till 

färdledaren. 

 

Samling: Esperantoplatsen kl:11:00    Turens längd: 10 km  

(GPS 57.702692, 11.955614)  

Färdledare: Jöran Fagerlund    Tel: 073 645 00 52 

E-mail: joran.fagerlund@cykelframjandet.se 

 

 

Söndag 13 september Västra kyrkogården 

En tur till Västra kyrkogården där kända personer ligger begravda. Kyrkogården ritades av blivande byggnads chef i 

Göteborg stad, Figge Blidberg, och invigdes 1888 av biskop E H Rodhe. 

 

Samling: Linneplatsen kl: 11:00    Turens längd: 10 km 

(GPS 57.690328, 11.951825) 

Färdledare: Anders Simonsson   Tel: 076 769 98 93 

 

 

Söndag 11 oktober  Avslut och prisutdelning på årets cykelorientering  

Vi bjuder på fika samt delar ut priser till ett antal lyckliga vinnare i cykelorienteringen. 

 

Samling: Lilla Munkebäcksgatan 11 A  kl: 12.00 

Annika Persson  Tel: 070 632 13 26 

Ingemar Mattsson Tel: 070 573 28 42 

 

 

 

 På Cykelfrämjandets turer cyklar vi i lugnt tempo som passar alla. Ingen föranmälan behövs. Vill du ansluta 

längre fram på en tur, fråga gärna färdledaren. Om du inte vill fullfölja den tur du är med på måste färdledaren 

meddelas innan du avviker. Medtag gärna matsäck, eftersom vi på de flesta turerna brukar stanna till och fika. 

Det är bra att ta med sig reservslang och verktyg för att kunna laga en punktering. Höstens kvällsturer kan kräva 

cykelbelysning. För största möjliga säkerhet rekommenderar vi användning av cykelhjälm. 

Vid deltagande får du en andel per tur i vårt utfärdslotteri. Dragning sker på årsmötet 2020 bland dem som är 

närvarande. De tre som varit med på flest turer under 2019 får särskilda priser. 

Kolla gärna på vår hemsida www.cykelframjandet.se , vi kan någon gång lägga in en extra aktivitet eller p.g.a. 

force majeure snabbt behöva ändra del i programmet som vi ej haft kontroll över. 

Välkommen på våra turer! 
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