Cykelfrämjandets Nässjökrets.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
I styrelsen har följande personer ingått:
Ordförande
Per Johansson
Kassör
Inger Karlsson
Sekreterare
Conny Rosell
Ledamöter
Hans-Erik Gladh, Laila Erdman,
”
Astrid Harrysson
Medlemsantalet enligt listan är 35 st. Årsmötet 2016-03-15 ägde
rum i Träffpunkten på Parkgården, 23 medl. var närvarande.
Årets cykelturer: 13 tisdagsturer, 2 helgturer till Barkeryd, en till
Visingsö, och en lördag samåkte vi med tre bilar till Virserum,
för att sedan trampa dressin till Triabo, 2x15 km.
Genomsnittet på turerna var 20 deltagare.

Tisdagsturer med start från Stortorget kl 18:30.
Turerna körs i ett lugnt tempo. Reparationsväska
finns alltid med, så ingen behöver befara att bli lämnad vid
vägkanten med punktering eller annat mankemang.
Medlemmar i Cykelfrämjandet är försäkrade.
Turerna är gratis, men för en liten avgift per gång, får du en
stämpel i ett deltagarkort och kommer med i våra
utlottningar: en trisslott vid varje tur. Alla är välkomna!
Om du varit med och stämplat minst 8 gånger är du med i
slutdragningen vid avslutningsturen. Stämpling och
vinstdragning gäller även på helgdagsturerna.
På några turer blir det guidening av något intressant.

Tisdagsturer 2017
Maj

Tisdagen den 23 aug hölls avslutning i Lövhult.
Cykelservice har bedrivits åt Turistbyrån.
Under vinterhalvåret har vi gått onsdagspromenader till Lövhult.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året och önska
ett bra cykelår 2017.

I samarbete med:

Juni
Juli
Aug

2 Hästerumsturen
9 Gissarp - Målen
16 Snareboturen
23 Gransäng
30 Isåsa – S Målen - Björkhaga
13 Soludden – Torsa Stenar - Bäckafall
20 Solberga Hembygdsgård
27 Bokskogen (korvgrillning)
– Inga turer
1 Buckhultsturen
8 ”Ut i det blå”
15 Ryssbysjön runt
22 Hultarpssvängen
29 Avslutningstur till Lövhult
Eventuella ändringar, besök hemsidan:
http://goto.glocalnet.net/ag812/cfn/

HELGTURER
Torsdag 25 maj
Lördag 3 juni
Söndag 6 aug
Lördag 12 aug

Gökotta i Barkeryd, start kl 07:00.
Cykling på Visingsö, start 08:30.
Elvakaffe på Huluberget, start kl 10.
Samåkning med bil till Vadstena, samt
dressincykling till Fågelsta c:a 10 km enkel.
Avresa från Nässjö vid 8-tiden
Söndag 20 aug ”Lär känna din stad” start kl 14.

Cyklingsregler:
1 Håll ordentliga avstånd.
2 Visa tydlig körriktning med armen.
3 Stanna alltid vid stoppskylt.
4 Cyklande skall färdas efter varandra.
5 Lyft vänsterhanden rakt upp när du tänker stanna.
6 Cykel måste vara utrustad med ringklocka och broms.
7 Cykla på höger sida av körbanan.
8 Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den.

