Välkommen till
Cykel Turist Veckan
i Bräkne-Hoby

mitt i Blekinge - Sveriges Trädgård

PROGRAM

KANSLIET

öppet följande tider:
Söndag 11.00-16.00, 18.00-21.00
Måndag, tisdag, torsdag 08.00-18.00
Onsdag 09.00-14.00
Fredag 08.00-16.00
Lördag 09.00-11.00
Telefon 0733-67 03 67, 0701-14 35 88

START 08.00-10.00
MÅLGÅNG senast kl. 18.00
ANMÄLAN Varje morgon anmäler du vilken sträcka du cyklar.
AVANMÄLAN obligatorisk, personligen eller på telefon.

LUNCHLÅDA kan erhållas på Folkhögskolan. Beställes dagen före i kansliet. Innehållet i lådorna kommer att anslås vid kansliet.
Du kan även beställa lunchpaket på BräkneKrogen och Alfreds Café. Dessutom har ICA en hel del att välja på som går att köpa direkt.
”MELLANMÅL” Dricka och tilltugg av varierande dignitet är placerade på
varje sträcka. För de längre sträckorna kommer det att finnas bilar som kör
runt med vatten och frukt som extra depå.
FÄRDPASSET är en värdehandling. Det ska uppvisas vid varje tillfälle
du ska ta del av något som ingår i anmälningsavgiften, tex mellanmålet. (Vi är
extra noga, eftersom det tidigare år funnits personer som ”snyltat” på CTVarrangemanget).

OBS! TA MED MUGG/KÅSA för att spara miljön!

SÖNDAG 28 JULI

CYKELUTHYRNING Förbeställda cyklar kan hämtas från och med söndag kväll. Det finns även extra cyklar för uthyrning.

CYKELSERVICE vid kansliet varje morgon fram till kl. 10.00
FRUKOST serveras 07.00-09.00 för dem som bor på skolan. Även de som
bor på annat håll kan beställa frukost här, senast dagen före i kansliet.

MATSALEN på skolan är öppen för fika och enklare förtäring månd. tisd.

torsd. och fred. 08.00-18.00

AFTER BIKE 14.00-18.00 Ingen alkoholservering på Folkhögskolan.

Alkoholtillstånd finns på två matställen i byn, BräkneKrogen och Alfreds Café)
gång/cykelavstånd.

FÖRSÄLJNING

Vi kommer själva att ha försäljning av T-shirt, keps, vykort, Bräknekola med
mera. Dessutom kommer det att finnas en del annan försäljning, bland annat
har CF:s kansli utförsäljning av kvarvarande produkter.

UTSTÄLLNINGAR konstutställning, fotoutställning, företagspresentationer
mm kommer att finnas i anslutning till kansliet.

11.00-16.00, 18.00-21.00 Kansliet öppet
16.00 Mingel, enkel förtäring.
17.15 Invigning vid Folkhögskolans pampiga entré.
Underhållare: Håkan Windahl från Nöjeskompaniet i Karlshamn

VÄLKOMMEN

Projektledare för CTV i Bräkne-Hoby
Folkhögskolans rektor			
Cykelfrämjandets representant

Ingegerd Lindén
Jan-Olov Henriksson

INVIGNING

Flitig cyklist, tillika Guldklassiker
(=Svenska klassikern fyra gånger)		

Ingmar Eliasson

Läs om Ingmar här:
http://webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan/folk-i-bygden/ingmar-har-bestigit-kilimanjaro

19.00 GOSPELKONSERT

Efter invigningen promenerar vi tillsammans den korta vägen till kyrkan
för att avnjuta en gospelkonsert med Dörby Gospel - Voice

MÅNDAG 29 JULI

ONSDAG 31 JULI

SÖDERUT:
Nedersta trappsteget i Sveriges Trädgård
Start 08.00-10.00

GEMENSAM CYKELTUR

Idag även en sträcka på 16 km för barnfamiljer,

där man bland annat kan kolla häststall och barnen
får en gratisrunda minigolf på campingen.
Glass på ICA i Bräkne-Hoby för barnen!

DAGENS MELLANMÅL: gård i Hakarp

med aktiviteter för barn (korta sträckan),
Känslans Verkstad (keramik) i Guttamåla
(3-milen) och Ronneby Brunn (6- och 9-milen)

Vi sponsrar med matig sallad och
dryck mot uppvisande av färdpass.
Kan intagas på Brunnsterrassen
eller i Brunnsparken

Förslag på aktiviteter på kvällstid måndag - torsdag
kommer att anslås på Folkhögskolan!

- 09.30 SAMLING vid Folkhögskolans entré.
Information och ordningsregler för dagen
- 10.00 PRESENTATION av 2014 års arrangör för CTV!
Representant från Cykelfrämjandet.
Representant från 2014 års värd för CTV
- 10.30 GEMENSAM CYKELTUR i kortege på en vacker väg till
Salsjön, där det blir picknick och underhållning. Fri cykling tillbaka.
14.00-20.00 BRÄKNE BYAFEST När du kommer tillbaka till BräkneHoby har gamla bygatan Häradsvägen förvandlats till marknadsgata. Bräkne
Byafest har börjat. Här kan du hitta utställare som demonstrerar/saluför
närproducerat, mat, hantverk, konst mm. Du kan äta något gott och lyssna till
diverse körer/grupper. Se särskilda anslag!
19.00 PULS - Irländsk folkmusik i kyrkan
19.00 ALLSÅNG i Hoby Ekbacke

TISDAG 30 JULI
VÄSTERUT:
Alla tre tappstegen samma dag
Start 08.00-10.00
DAGENS MELLANMÅL: Åryds Hembygdsgård i Törneryd (3-milen) och

Granefors bruk (6- och 9-milen) Dessutom bjuds det i Mörrum på energidryck
från Hälsocenter och smak på smörgåstårta från Restaurang Kungsforsen.
Vid Utvandrarmonumentet blir det fruktstund med äpplen från Coop och i
Svängsta bjuder samhällsföreningen på blåbärssoppa med Svängstaskorpan.

Att tänka på varje dag - VIKTIGT!
l På grund av att det tidigare år förekommit folk som har ”snyltat”

på CTV, är det viktigt att du alltid har ditt FÄRDPASS med dig och
självmant visar upp det vid varje tillfälle, då du ska ta del av sådant som
ingår i startavgiften!
l Av säkerhetsskäl rekommenderar vi alla att använda CYKELHJÄLM och REFLEXVÄST.
l Använd CYKELBANOR, där det finns!
l Behöver du HJÄLP med cykel, hälsa eller annat
RING 0703-37 40 92, 0733-67 03 67
l Ta med MUGG/KÅSA för att spara miljön!

TORSDAG 1 AUGUSTI

FREDAG 2 AUGUSTI

ÖSTERUT:
Mot de tusen sjöarnas bälte, den inre kustbygden
och Blekinges äldsta stad Ronneby
Start 08.00-10.00

Avslutningsmiddag

DAGENS MELLANMÅL: Swedish Armory, en smedja med alldeles speciell inriktning (3-milen), Möllerydsstugan, den äldsta högloftsstugan i Blekinge
(6-milen) och Björkerydssjön, en återskapad sjö (9-milen)

FREDAG 2 AUGUSTI
NORRUT:
Mellanbygd och skogsbygd
Start 08.00-10.00

Kom ihåg middagsbiljetten!

18.30 MINGEL utanför/i Bräkne-Hoby sporthall
19.00 MIDDAG för CTV-deltagare och speciellt inbjudna gäster.

Öl och vin kan köpas på plats.
MATSEDEL: Huvudrätt: Varmrökt, örtfylld lax från Hällevik, nypotatis
med gräslök och citron, sauce verte, tomatsallad från Elleholm med
rödlök och vinegrättsås, bitsallad med sydsvenska rotfrukter.
Dessert: Jordgubbar från Röaby, glass från Brunbergs gård
Kaffe och kaka

Underhållning: Olle Björngen
Övriga medverkande: Cykelfrämjandets ordförande Anders Drougge

Kansliet öppet 08.00-16.00
Senaste målgång: 16.00

Idag även en sträcka på 10 km för barnfamiljer

där man kan besöka djur av olika slag, bland annat får man komma in och titta
på griskultingar på en modern grisgård, där man tar väl hand om sina grisar.
Glass på ICA i Bräkne-Hoby för barnen!
DAGENS MELLANMÅL: Dönhult (1-milen), Svalhultabjörk - en samlingspunkt för byborna (3-milen och 6-milen) samt vid Boasjön med badplats
(9-milen)

EN BYGD I SAMVERKAN
BRÄKNE-HOBY

LÖRDAG 3 AUGUSTI
Kansliet öppet 09.00-11.00

TACK

för att vi fick vara din värd för CTV 2013!
Det har varit ett sant nöje att få planera och genomföra detta arrangemang.
Hoppas att du haft en vecka fylld med attraktiva
besöksmål och fantastiska naturupplevelser!

Välkommen tillbaka till Sveriges Trädgård och
Bräknetrampen den 17 maj 2014!

Blekingeketsen

Hitta i Bräkne-Hoby

Viktiga telefonnummer

CTV-kansliet: 0733-67 03 67, 0701-14 35 88
Om du behöver hjälp ute på cykelturen: 0703-37 40 92
Bräkne-hoby Vårdcentral 0457-73 18 20
Sjukvårdsupplysningen 1177

