
Cykelns Dag Den 14 maj firar vi...

Gamla bryggeriet, Strandgatan 5 i Åmål

Föreläsare OS-guldmedaljör Bernt Johansson



Cykelns Dag är en rikstäckande manifestation. Cykelns Dag ska framhålla cykeln som 
ett roligt, miljövänligt och hälsosamt transportmedel. 

Cykelns Dag

Europaveckan firas varje år i hela Europa sedan 1986 med olika evenemang som 
betonar samarbetet inom Europa.

Europaveckan

Program

Kl 10.00-13.00 

Cykel-tipspromenad med tema ”Miljö”
Följ med Europa Direkt Fyrbodal på en resa till utvalda städer i Europa. Ta även  
chansen att lära dig mer om hur EU arbetar för en bättre miljö. 

Europa Direkt Fyrbodal är ett informationskontor som hjälper dig att svara på frågor 
om EU, guidar dig rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk samt anordnar 
aktiviteter och arrangemang. 
ICA Lejonet, Coop och Eurocash sponsrar med frukt till alla som deltar i Cykel-tipspromenaden!

Kl 10.00-12.30  

Teknikbana för barn 
NTF FyrBoDal har byggt upp en teknikbana för cykel. Här kan du testa din balans och 
kontroll. Medtag egen cykel och hjälm.

Kl 10.00-13.00

Etage 5/Säfflehälsan har öppet hus
Tävla om presentkort på träning eller massage.

Kl 11.00 

Posttrampet för kids 
Är ett roligt och enkelt nybörjarlopp på springcykelcykel för barn. 
Loppet går på gångstigarna utanför Kulturmagasinet.
Loppet är kostnadsfritt och anmälan sker på plats. Alla deltagare får medalj.

Bente Hjelm -  konferencier och underhåller med 

musik, prat och intervjuer under dagen.



Kl 11.00-13.00 
Tösse IF säljer korv med bröd, kaffe, festis m.m. 

Kl 11.00-13.00  
Mak´s Cykelservice informerar och visar om cykelns säkerhet, material, produkter, 
vårens nyheter m.m. Prova på olika cykelmodeller.

Kl 13.00 
Vinnare dras av de som deltagit i cykel-tipspromenaden, en vinnare får en värdecheck 
på 5 000 kr till en cykel, sponsrat av Åmåls kommun/teknik- och fritidsförvaltningen 
Åmål-Säffle.

Kl 13.15-14.45

Föreläsning med Bernt Johansson 
Kulturmagasinet
• Filmvisning av Ride of Hope/Team Göteborg.  
• Föreläsning med Bernt Johanssons, OS-guldmedaljör. Kostnadsfritt!

Ride of Hope Europe är ett av Barncancerfondens många idrottsevents där man som 
deltagare samlar in pengar till den livsviktiga forskningen. Team Göteborg är ett av 
sju lag i Sverige.

Kl 15.00 
Åmåls Cykelamatörer ordnar en enkel träningstur på landsvägarna runt Åmål, turen 
är lagd så att man kan välja att avsluta rundan vid ett par tillfällen då man är nära 
centrum. Anmäl er i Åmåls CA:s tält senast 13.15 (innan föreläsningarna börjar.)

Åmåls Cykelamatörer, SISU, Samverket,  
Europa Direkt Fyrbodal, Mak´s Cykelservice,
Ride of Hope, hantverkare tema cykel. 
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Sponsorer

Vill du veta mer?

Arrangörer

Kolla in www.amal.se eller kontakta  

Ulrika Abrahamsson på 0532-17445,  

ulrika.abrahamsson@amal.se
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