Andrarums IF/ Brösarps Byagille

KulTurTramp 2018
Årets KulturTramp är nu slutfört. Trampperioden maj – augusti är avklarad. Dragning
av vinnare är klar. Vinstlistan är utsänd tidigare och finns på Andrarums IF hemsida
och på Facebook.
Vår ambition var att bjuda på vackra naturscenerier, traktens besökspärlor, säkra
cykelvägar och nära tillgång till besökbygdens caféer och toaletter medan vi kunde
tänka oss in i förfädernas möda och slit för att utveckla vår bygd. Kontrollerna valdes
så att de flesta skulle vara enkla att finna. För att få den där extra lotten efter alla
tagna kontroller så ska det vara lite knepigare att hitta några få undandragna eller
kräva lite mera möda. Vår ambition var att i år berätta lite mera om utvecklingen av
vägar, väghållning och gästgivargårdar. Nytt var Mellby käsk och Nybromölla
samtidigt som vi berörde alla möllor vi passerade. Vi presenterade även hemvärnet i
vårt område. Samtidigt skulle vi orientera själva så att vi också kunde delta i
Orienteringsförbundets tävling Naturpasset.
Vi har fått ett bra gensvar på inbjudan till vårt Face Book konto "Kulturtrampet i
Brösarp med Andrarums IF". Vi satte in information och lite bonusmateriel utöver
det i texthäftet och många deltagare gav oss fina bilder och tips från sina rundor! Vi
gläds åt dialogen och gensvaret. Tipsa Dina vänner om intressegruppen på FB.
De inlämnade startkorten - 262 st - har omvandlats till 1192 st lotter. Vi i
redaktionen har läst synpunkter och förslag som lämnats in på startkortens baksida.
Tack för gensvaret! Värmande uppskattning! Kloka förslag och synpunkter som
bifogas här i bilaga. Vi tackar alla försäljningsställen för all hjälp, alla sponsorer för
stor generositet med vinsterna i lotteriet. Tack också till markägare för att vi fick sätta
ut kontrollerna!
Eftersom vi vet att flera deltar per paket så bedömer vi att kanske upp mot 1200
personer har motionerat kropp och själ i år. Inte illa! Några har ringt oss under
rundan. Fortsätt gärna med det så att Du kan finna kontrollskylten och inte bara
besöksobjektet.
Tack för i år!
Andrarums IF och Brösarps Byagille
Redaktionsgruppen:
Jan Bergström , Bertil Elmvik , Leif Richard, Kjell Wilhelmsson och Bertil Olofsson.
Dessutom: Anita Persson, Lise Svensson, Ingrid Månsson, Sven Persson, Sven-Axel
Nilsson, Dafvid Hermansson, Ingvar Andersson, Bengt Almedal, Bertil Castell, Ingemar
Melin, Ingvar Johansson och Kurt Svensson.
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Kommentarer från deltagare i Kulturtrampet 2018.
1. Trevligt upplägg men ktr 37+38+39 svårtillgängliga på cykel utan att cykla på väg
19. Mycket trafikerad,tunga fordon, höga farter, smalt. (Degeberga).
2. Första gången som vi cyklat hela rundan.(Tidigare en gång tagit några
kontroller.)Det har varit en intressant runda - fastnade speciellt för Mellby käsk och
killan i Vitemölle. Det var också trevligt med kontroller runt Brösarp och Maglehem då
vi tillfälligt bott i trakten. (Vollsjö).
3. Som alltid lika trevligt. Kul att hitta nya små ställen med spännande historia. ( Oxie).
4. Tack för det arbete ni lägger ner. Ser fram emot nästa år. ( Ystad).
5. Trevlig cykelrunda som vanligt, men kanske att många platser återkommer år från
år. Vi är ett gäng på 6 st som cyklar tillsammans och tack vare detta kommer vi på
platser som vi aldrig annars hade besökt eller vetat något om. Tack för det och allt
arbete som ligger bakom.(Tomelilla).
6. Precis som förra året ett proffsigt texthäfte med massor av fakta och intressanta
bilder. Tyvärr hade vi inte möjlighet att trampa på avsett sätt i år- det blev tryck på
gaspedalen i stället. Dock blev det ändå fotvandring på ett par ställen. Stort tack för
all möda ni lägger ner på detta kulturhistoriskt ovärderliga allmänbildande.( Harlösa).
7.Mycket trevlig runda. Ktr 37-41 fick dock bli med bil då väg 19 inte är så
cykelvänlig. Favoiritkontrollen var 31/32 Lustias Dansbana. ( Onslunda).
8. Igen och igen och ännu en gång! Jag har deltagit i era kulturtramp så länge jag
kan minnas. Oförtröttligt arbetar ni för oss som har så mycket glädje av detta under
vår och sommar. I år har det varit för bra men det är en mycket stor glädje att läsa
och hitta alla kontroller. Jag hoppas ni orkar fortsätta jag längtar redan.( Malmö)
8. Vi har delat upp rundan i 4 etapper. Varje gång startade vi i Maglehem.
Kontrollerna var lätta att hitta. Roligt att träffa andra cyklister och utbyta erfarenheter
under cykelrundan. Tack för ännu ett lärorikt kulturtramp. Vi ser fram emot nästa.
(Ronneby)
9.Stort tack för det digra arbete ni gjort. Ni får oss att upptäcka vägar, milstenar och
fina platser att fika vid som vi inte haft tankar på att färdas till själva, och att känna
igen gamla kontroller när vi passerar dem senare. ( Malmö).
10. 2018 års kulturtramp är u.a med distinkta kontrolldefinitioner alternativt väl
snitslade till mera diffusa (få) kontroller.(Höllviken)
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11. Har varit i Maglehem i Maj och början av Juni. Har varit med i många år. Tänk att
vi har engagerat Inga som tycker det här är så kul. Hon är 87 år. Ja Kulturtrampet är
berikande för både kropp och själ. Underbart att komma till platser som man inte känt
till.(Åkersberga)
12. Trevligt som alltid. (Ystad)
13. Tack för en fantastisk kulturresa, och mötena med många trevliga deltagare.
(Tomelilla)
14. Väl gjort, annorlunda med många nya kontroller, däribland klostret! Imponerande.
Tre varma sommardagar gick vi till allt utom 3 kontroller som vi fick ta med bil.
(Earlsfield)
15. Första gången vi gjorde det! Jättekul! Jobba på! Vi gör gärna det nästa år igen!
(St Olof)

16. Kulturtrampet är en jätterolig aktivitet som vi med stort nöje deltager i varje
sommar. Stort tack för det fantastiska arbete ni gör för att sätta ihop trampet.( )
17. Trevligt arrangemang som ger mera kunskap om närområdet. Vi är 4 stycken
som kör tillsammans och den sociala biten är också viktig. ( Kivik).
18. En väldigt trevlig runda i år, fortsätt så.( Tommarpsbo).
19.Tack för ännu en upplaga av kulturtrampen. Minst lika intressant och kul som
tidigare år. För mig var det sjätte gången (tror jag). Liksom tidigare tog jag mig runt
bland alla kontrollerna med cykel. Tur med vädret hade man ju. Nästan för varmt mitt
på dagen. För mig har Kulturtrampen blivit en härlig del av sommaren – att se fram
emot och njuta av. Fastän jag bott i Norra Lökaröd i många år hittar jag alltid nya
upplevelser och kunskaper om natur och kultur tack vare ert arrangemang. Speciellt
detta år bland annat Vantalängan, Killehusen, Lindgrens Länga, Källabacken, Möllan
i St Olof och Mariavall kloster. En extra utmaning är det när kontrollerna ligger en bit
från bilvägarna så att man får gå sista biten, exempelvis Lustias dansbana och
milstenen i Eljaröd. Jo man kan ju även cykla om man har typ mountinbike. Själv kör
jag en racerhoj. Heder åt alla i arrangörsstaben, Och så kanske vi ses nästa år.
(Degeberga)
20. Trevligt och lärorikt som vanligt! Tack!( Degeberga)
21. " Svårt att hitta vissa skyltar då man inte alls känner trakten. Kunde vara lite mer
detaljerade beskrivningar var de finns att hitta. Bra service att man kan ringa och
fråga er ansvariga om man inte hittar. Väldigt bra sätt att hitta pärlor när man är
nyinflyttad." (Degeberga)
22. "Trevligt som vanligt, kultur, historia, vacker natur, spännande möten. Mycket
motion, speciellt den dagen jag tappade bort min mobil och fick åka den dagens
etapp en gång till tillbaka för att leta efter den. Men mobilen kom tillrätta.
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Ser redan fram emot nästa års Kulturtramp."
23. " En mycket trevlig tävling. Den enda kontroll vi inte hittade var på Ravlundafältet,
den måste ha ätits upp av ett får eller Alpacka !"
24. " Trevlig runda i år med. Fint väder i år. Tack för att ni håller på att hitta nya
kontroller. Tag gärna med "Kinastället" där Abba Frida satsade 40 miljoner."
25. " När vi nu har kört vår runda Kan vi inte nog beundra er som ordnar detta tramp
vilken härlig och fin kamp anser vi som detta skrivit !"
26. " Tack för ännu en intressant och lärorik Kulturtramp.
Vi ser fram emot 2019 års utmaning."
27. " De kontroller som ligger inne i skogen som kräver att man går en bit. Kan jag
tycka att man behöver markera bättre i terrängen. Tex den ute vid Mellby käsk. Det
kändes som var man inte orienterare så var den svår att hitta. Jag tycker att man kan
sätta en skylt som visar att stanna här och sen snitsla den sista biten. Och snitsla
ordentligt. Alla är inte jättebra på karta och man får ändå tänka att alla skall kunna
hitta. Ifjol hade ni en i Maglehem då man skulle gå till någon kolera kyrkogård. Dåligt
snitslat och där skulle man hoppa över ett stengärde också. Det finns många äldre
som gör denna runda och dom kom ju knappt över och snitslen där var hur dålig som
helst.
När du står vid en snitsel så skall man se nästa snitsel. Det är en enkel regel. När ni
gör rundan nästa år så tänk på att alla är inte orienterare. Markera kontrollerna
ordentligt.
Sen när det gäller kontrollen vid Ornahög så känns det ju dumt att man skall öppna
en grind med en massa får för att ta sig in. Har man då lite svårt att gå så är det ju
inte så lätt att först köra in bilen sen gå hur och stänga."
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