Hej och välkommen till Bullarruttens infosida!

Vad är Bullarrutten?
Bullarrutten är i år, 2020, lördagen den 8 augusti med start kl. 10.00 på Crusaders Motorklubb i
Bullaren.
Bullarrutten är ett cykellopp helt utan brådska! Man har nästan hela dagen på sig att cykla de
knappa tre mil loppet är på. Loppet går i Bullarens vackra natur. Lite på grusväg men mest på
asfalt.
Bullarrutten börjar med att man köar till frukost/insläpp. I kön har man mycket folk att prata
med och man står på första parkett för att se alla ekipage och deltagare som har gått ”all-in” och
klätt ut sig i något tema.

När väl avprickningen är gjord och man har fått sitt armband bjuds man på frukost på Crusaders.
Ägg och ostmackor, kaffe, te och juice serveras. När man känner sig redo och full av energi
trampar man iväg.
Banan går på allmänna vägar och på det platser man åker på större vägar är hastigheten
nedsänkt för bilisterna. Funktionärer finns vid varje vägkorsning.
Vid första stoppet som är vid Jonsbo kvarn serveras vätska och tilltugg.
Du trampar vidare och får se en storslagen utsikt över Bullaren samtidigt som vägen blir smalare
och man kommer ner i tät skog. Nere vid denna magiskt vackra plats vid Bullaresjön serveras
det fika.
Nu går det uppför ett bra tag. Här brukar det sitta många nyfikna åskådare och titta med sina
kaffekorgar.
Efter denna prestation är nästa station maten. Här serveras det ordentlig lunch samt kaffe och
kaka.
Nu går det nerför igen så på denna sträcka blir det inte
så jobbigt. Nästa stopp är vid Sundshult. Här står det tre
prickiga damer och serverar tacochips och salsa. Det är
verkligen gott med nå´t salt nu!
Detta är Bullarens största playa så här går det utmärkt
att ta ett bad.

Nu är det bara en liten bit kvar till målgången på Crusaders (start och mål på samma plats). När
du genomfört hela loppet föräras du ett diplom att ta med hem och hänga på väggen.
Från kl. 14.00 är det After Cykel med trubadur. Från kl. 15.00 är baren öppen.
Kl. 19.00 börjar kvällens stora fest med räkfrossa! (Se anmälningsinformation nedan)
Det är hög stämning, baren är öppen och dansen håller på till ca 01.00. Där tar det vi arrangerar
slut men man vet aldrig vad som händer sedan…
Det är många som klär ut sig och bygger om och ihop cyklar. Olika teman varje år. Vore roligt om
även du gjorde något lite annorlunda, men man kan så klart komma precis som man är och cykla
på en helt vanlig cykel.
Utklädda och ekipage deltar i ett diplomutdelande under kvällen.

Vi ser gärna att du använder hjälm!
Vi är en liten bygd i Norra Bohuslän med stark föreningskänsla. Alla jobbar ideellt och allt ev.
överskott går tillbaka till de arrangerande föreningarna så vi kan driva aktiviteter för alla åldrar
under året.
Hoppas att du tycker detta verkar kul och intressant och att ni är några som vill få en heldag med
motion, gemenskap, mat, naturupplevelser och många skratt!
Behöver ni boende i samband med Bullarrutten kan vi rekommendera Bullarebygdens
Familjecamping eller Tingvalls Eko. Även privatstugor finns i området.
Vi önskar att så många som möjligt vill vara med på ”årets stora händelse” i Bullar’n!
Anmälan sker digitalt från 1 juni kl. 09.00. Länken på anmälan finns from 1 juni på föreningarnas
respektive hemsida samt Facebook. Obs! Begränsat antal platser så först till kvar gäller!
För en heldagsupplevelse betalar du endast 300 kr/pers.
Anmäler du dig efter 1 juli är kostnaden 400 kr/pers.
Barn upptill 10 år deltar gratis.
Biljett till kvällens fest med räkfrossa och dans, 300 kr/pers.
Övrig information kan fås av Carina, tel. 070 288 10 90.
eller Jessica på Bullaregården, tel. 0525-503 58 (tis, ons, fre).
BGoIF, Hembygdsföreningen och Bullaregården hälsar er hjärtligt välkomna!

