REGLER
Confrérie des Sixphonnés du Mont Brouilly-diplomet
tilldelas på följande villkor alla som klarar av den
permanenta cykelrutten som arrangeras av CT Formidable:
A) Cykla uppför Mont Brouilly och cykla i minst 3 av de 6
kommunerna i vindistrikten Brouilly och Côtes de Brouilly

ORDENSGRADERNA
Graden Jéroboam: 3 klättringar uppför Mont Brouilly med
cykling i 3 olika kommuner i vindistriktet
Graden Mathusalem: 4 klättringar uppför Mont Brouilly
med cykling i 4 olika kommuner i vindistriktet.

B/ Cykla uppför Mont Brouilly under ett dygn (24 timmar),
enligt den rutt som beskrives på arrangörernas färdkort,
med obligatorisk start och målgång i Espace des Brouilly i
Saint Lager. Datum för cyklingen bestämmer deltagaren själv.

Graden Côte de Brouilly: 4 klättringar uppför Mont Brouilly
med obligatorisk cykling i de 4 kommunerna i vindistriktet
Côte de Brouilly (Cercié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais,
Saint Lager).

Denna permanenta cykelrutt får göras med elcykel, dock

Graden Salmanazar: 5 klättringar uppför Mont Brouillymed
obligatorisk cykling i 5 olika kommuner i vinområdet.

hamnar man då på en särskild lista och på diplomet görs
tillägget VAE, ”elcykel”.

Permanent rutt

Graden Nabuchodonosor: 6 klättringar uppför Mont Brouilly
med cykling i alla 6 kommunerna i vindistriktet cru Brouilly
VÄGVISNING

TRAFIKSÄKERHET
Denna tur är avsedd för cyklister som är över 18 år.
Minderåriga får delta endast om de beledsagas av förälder,
laglig förmyndare eller utbildad pedagog
Deltagarna anses genomföra en individuell utflykt och måste
följa gällande trafikregler samt regionala och kommunala
bestämmelser. De ska ta hänsyn till natur och miljö under
cyklingen.
De måste täckas av hemförsäkring. Att så är fallet ska de
försäkra på heder och samvete. Var och en deltar på eget
ansvar. Om en olycka sker, kan CT Formidable under inga
omständigheter ställas till svars.
Genomförandet av denna permanenta rutt, RP, godkännes
mot uppvisande av stämplad färdjournal.

En fullständig regelförteckning finns på klubbens
hemsida

När man kommit upp på toppen av Mont Brouilly, måste
man obligatoriskt cykla ner på andra sidan. För att
underlätta för cyklisterna har varje kommun sin egen färg på
sina vägpilar:

CT Formidable - 64, Grande Rue - 69220 Cercié

Cercié : rosa rutt benämnd vindruve-rutten

ctformidable@orange.fr

Charentay : gul rutt benämd vinskörds-ruten

www.ctformidable.fr/

Odenas : gul rutt benämd fruktmognad-srutten

https://www.facebook.com/CT-Formidable-962975320512905/

Quincié en Beaujolais : blå rutt kallad blomster-rutten
Saint Etienne la Varenne : lila rutt benämnd vinranks-rutten
Saint Lager röd rutt benämnd beskärnings-rutten

Förbindelsen

bergspasset Brouilly-Saint Lager för graden Côte de Brouilly” är i
svart

ANMÄLNINGSBLANKETT
Skickas till ”Les Sixphonné du Mont Brouilly”,
Espace des Brouilly, Parc de la Mairie, 69220 Saint
Lager. Lägg i ett tomt A 5-kuvert med ditt namn
och din adress på. IBAN : FR76 1780 6002 2862 2655
7273 727 BIC: AGRIFRPP878

Efternamn: ……………………………………………………………………….
Förnamn : …………………………………………………….…………………
Kön :

□F

□M

Födelsedatum: j /__/__/ m /__/__/ a /__/__/
Adress : ……………………………………………………………………….
Postnummer: /_/_/_/_/_/ : Stad : ………………………………..
Telnr: /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/

BROUILLY UR ALLA ASPEKTER
Vår ambition när vi skapade den här rutten var
att visa hur vackert landskapet kring Mont Brouilly är.
Berget är inte så högt men nog så brant. Landskapet utgör
en del av charte de Fontevraud, ett vinodlingsområde
med de mest hänförande vinsluttningarna i Frankrike!
Den dominerande bergarten utgörs av diorit, också kallad
”Brouillys blå sten”, som gör landskapet geologiskt unikt
och rättfärdigar beteckningen Géosite, dvs. geologiskt
unik plats, i en av UNESCO till Géopark, dvs. geologiskt
särskilt intressant nationalpark, upphöjt Beaujolais.
Denna rutt har kommit till stånd tack vare stöd från olika
vinodlarinstanser i Brouilly och olika franska
myndigheter. De sex kommunerna i vindistriktet Brouilly
öppnar sina portar för dig! Du är välkommen titta in i de
många vinkällarna på turen. Du kan besöka nio slott,
bland dessa Château la Palud, som kung Ludvig XI
bodde i, eller château d’Arginy, där, enligt legenden,
tempelriddare av den Gyllene kalven ska ha gömt en skatt
…
Två BPF, dvs.
platser av särskilt cykelturistiskt intresse, ligger i
närheten, nämligen Beaujeu och Vaux-en-Beaujolais. Det

finns bara en ”col”, dvs. bergspass, men ett gytter av
mysiga småvägar leder till chapelle de Notre Dame des
Raisins, som ligger 484 m ö h. Panoramat uppe från
toppen ger en fantastisk utsikt mot Saône-dalen, Dombes,
Bugey och i fjärran Alperna och Mont Blanc. Ta dig tid
och bli inte övermodig! Det krävs tålamod för att klättra
uppför Mont Brouilly sex gånger.
Vissa kallar Beaujolais för Frankrikes Toskana. Vår trakt
förjänar verkligen ett besök. Kom och njut både av den
vackra naturen och våra gastronomiska läckerheter, inte
minst vårt vin!
Ge både kropp och själ vad den behöver med en lagom
ansträngande cykeltur och belöna dig själv med det som
kokkonsten erbjuder här!

E-mail : ……………………………………………@…………………………..
Medlem i FFCT □ Ja (avgift 8 €)

□ Nej (avgift 10 €)

eförning :…………………………………………………………………………….
FFCT-föreningsnr:
FFCT-medlemsnr:

…………………………………………………
…………………………………………………

Elcykel :
□ Nej
□ Ja
Härmed intygar jag att jag tagit del av och fullt ut godkänner
reglerna som gäller. Jag intygar på heder och samvete att
jag har en gällande hemförsäkring. Jag betalar anmälan via
bankgirering eller med en check utställd på CF Formidable.
Ort : ………………………………………………………………………….
Datum : ……………………………………………………………………………….
Underskrift :

