
Cykelns Dag Den 6 maj � rar vi...

Gamla bryggeriet, Strandgatan 5 i Åmål

Föreläsare Mikael Lindnord ”Arthur”



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 10.00-12.00 

Cykel-tipspromenad med tema ”Miljö”
Följ med Europa Direkt Fyrbodal på en tipspromenad och ta 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 11.00-12.30 

Posttrampet för kids 
• Ett roligt och enkelt nybörjarlopp på springcykel för barn.  
   Loppet går på gångstigarna utanför Sjösidan (Hamngatan 5).  
   Loppet är kostnadsfritt och anmälan  
   sker på plats. Alla deltagare får medalj. Medtag egen hjälm. 
• Uppvisning mountainbike sprint race.

Konferencier:  Fredrik Bengtsson



Kl 13.00 
Vinnare dras av de som deltagit i cykel-ti pspromenaden, en vinnare får en värdecheck 
på 5 000 kr ti ll en cykel, sponsrad av Åmåls kommun/teknik- och friti dsförvaltningen 
Åmål-Säffl  e.

Kl 13.30

Föreläsning med Mikael Lindnord ”Arthur”
Sjösidan (Hamngatan 5)
För lite drygt två år sedan kom Mikael Lindnord och det svenska multi sportlaget hem 
ifrån VM i Adventure Racing i Ecuador med en misshandlad gatuhund som heter Ar-
thur. Denna historia blev en världsomspännande nyhet som numerna dessutom blivit 
bok. Idag kommer Mikael Lindnord och berätt ar om upplevelserna både framför och 
bakom kulisserna.

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 ti llfällen då man är nära 
centrum. Föranmäl er i Åmåls CA:s tält mellan 11.00-12.30. Avslutning i Hagenberg, vi 
bjuder på korv med bröd.

Åmåls Cykelamatörer, SISU, Samverket Frivilligcentral, 
Europa Direkt Fyrbodal, MAK:s Cykelservice,
Friti dsbanken.
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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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