
Friluftsfrämjandet  Rimbo lokalavdelning  

 

 
Vi planerar att starta Cykelturen även 
anledning av coronaviruset
en cykel värt 5000 kr - och många andra vinster.
T-shirts och presentkort. 
 
Startavgift för alla deltagare
kr,  som gäller samtliga 8 veckor.
 
Vi finns på Friluftsfrämjandets stuga Gläntan tisdagar kl 18
Final och slutdragning tisdagen den
 
Vi säljer startkort på Gläntan 
Tänk på att hålla avstånd
I år kan vi dessvärre inte bjuda på kaffe.
Kan du inte köpa startkort den 2
 
Du kan cykla valfri veckodag: tisdag till måndag
 
Turerna är c:a 10-20 km långa
(Banvallen till Rånäs är asfalterad.)
 
Besök gärna vår hemsida http://
Där kan du läsa om du har vunnit veckans T
 

Ett tack till de företag som sponsrar Cykelturen!
Redovisning på omstående sida.

 Kultur- 

                                                                     
Friluftsfrämjandet  Rimbo lokalavdelning  Ekebyvägen 41  762 51  Rimbo

 

2020 
Vi planerar att starta Cykelturen även i år, dock med vissa förändringar
anledning av coronaviruset. Som tidigare år har du chans att vinna ett presen

och många andra vinster. Varje vecka lottar vi dessutom ut 

alla deltagare 15 kr/ gång. Du kan även köpa ett ”cykelpaket” för 
som gäller samtliga 8 veckor.  

Vi finns på Friluftsfrämjandets stuga Gläntan tisdagar kl 18
slutdragning tisdagen den 16 juni. 

på Gläntan den 21 april, kl. 18:00-20:00.  
Tänk på att hålla avståndet  och följ de instruktioner du får där!

inte bjuda på kaffe.  
an du inte köpa startkort den 21/4? Kontakta Åke på tel. 711 27.

Du kan cykla valfri veckodag: tisdag till måndag. 

långa. Du har sex olika turer att välja mellan.
(Banvallen till Rånäs är asfalterad.) 

Besök gärna vår hemsida http://www.friluftsframjandet.se/rimbo
Där kan du läsa om du har vunnit veckans T-shirt eller presentkort

till de företag som sponsrar Cykelturen!
Redovisning på omstående sida. 

 
Ett samarrangemang mellan 

Friluftsfrämjandet i Rimbo och 
 o. Fritidsnämnden i Norrtälje kommun

 

 
                                                                              Rimbo lokalavdelning 

Rimbo 

ock med vissa förändringar, med 
chans att vinna ett presentkort på 

lottar vi dessutom ut  

kr/ gång. Du kan även köpa ett ”cykelpaket” för 70 

Vi finns på Friluftsfrämjandets stuga Gläntan tisdagar kl 18-19.  

 
ölj de instruktioner du får där!   

ontakta Åke på tel. 711 27. 

turer att välja mellan.  

www.friluftsframjandet.se/rimbo. 
eller presentkort mm. 

till de företag som sponsrar Cykelturen! 

Fritidsnämnden i Norrtälje kommun  


