Den nationale
cykelkonference

2O17
PROGRAM

VELKOMMEN TIL

Den nationale
cykelkonference 2017
Nu er det forår og dermed igen tid til at byde velkommen
til årets cykelkonference. Som hvert år er der mange forskellige emner relateret til cykelfremme på programmet. I
år er samarbejde og fremtidens mobilitet to særlige temaer, der også er i fokus i Vejdirektoratets daglige arbejde.
Vi arbejder blandt andet på at forberede os på fremtiden
og opbygge viden om de selvkørende biler. I den sammenhæng er det relevant at kunne forudsige, hvordan de
spiller sammen med øvrige transportformer, ikke mindst
cyklen.
Helga Theil Thomsen
Planlægningsdirektør
Vejdirektoratet

I konferencens temaspor ser vi blandt meget andet på
grønne helhedsløsninger, mobilitet, elcykeludlån og ladcyklens potentiale. Alle temaer hvor samarbejde er afgørende.
For Vejdirektoratet står samarbejde indadtil og udadtil altid
centralt for de gode løsninger. Cykelområdet har gavn af
et bredt samarbejde på tværs af aktører og fagligheder.
Jeg glæder mig til at se, hvordan vi sammen kan finde
fælles løsninger og inspirere hinanden, og jeg håber, nye
samarbejder opstår i løbet af de to konferencedage.
Velkommen!

Velkommen til Esbjerg - Danmarks EnergiMetropol.
Her opleves energien også på cyklen.
Vi har glædet os til at være værter for dette års cykelkonference. Dit besøg er med til at sætte fokus på vores
ambition:
Flere skal cykle og flere skal cykle mere.
Flere cyklister i Esbjerg Kommune vil være med til at forbedre folkesundheden, nedbringe CO2-udledningen og
mindske den trafikale trængsel. Derfor arbejder vi aktivt
med at gøre det attraktivt at tage cyklen.
Johnny Søtrup
Borgmester
Esbjerg Kommune

I år får Esbjerg den første supercykelsti, og den næste er
allerede planlagt. Flere cykel p-pladser, en kunstudsmykket cykeltunnel og øget trafiksikkerhed er bare et par af
eksemplerne på, at vi prioriterer cyklisternes trivsel højt.
Cyklen er et godt transportmiddel i hverdagen, men den
fungerer lige så fint på ferien. Vi arbejder aktivt for at
fremme cykelturismen i og omkring verdensarven Vadehavet.

At selvkørende biler bliver en realitet, er der ingen tvivl
om. Men vi står med den nye teknologi med en enestående mulighed for at gentænke selve præmissen for
trafik og mobilitet – for at gentænke sameksistensen
mellem biler, kollektiv transport, cykler og fodgængere.

Klaus Bondam
Direktør
Cyklistforbundet

I Cyklistforbundet mener vi, at vi med teknologien kan
skabe øget trafiksikkerhed for cyklister og en mere fleksibel mobilitet. Den selvkørende teknologi kan med andre
ord blive en gevinst for cyklismen – men det kommer ikke
af sig selv. Det kræver en moden teknologi, den rigtige
planlægning og stærke politiske prioriteringer. Det glæder
jeg mig til at debattere med førende aktører på området.
Jeg ser også frem til at høre en række kommunalpolitiske
bud på, hvordan der skal prioriteres på den lidt kortere
bane for, at Danmark er og forbliver et sikkert cykelland.
Det sker, når vi i konferencens anden debat varmer op til
efterårets kommunalvalg.
Endelig glæder jeg mig til et genhør med dansk byplanlægnings nestor, Jan Gehl. Han er i dag som 80-årig et
internationalt navn og har som få forstået cyklens centrale
rolle i den moderne bæredygtige by.
Cykelkonferencen skaber hvert år rum for dialog og mulighed for samarbejde på tværs af professioner. Med et
transportbillede i hastig forandring har vi på konferencen
en unik mulighed for at lade os inspirere af hinanden og
samarbejde om de bedste løsninger for, hvordan cyklen
fortsat kommer til at spille en bærende rolle i det danske
transportsystem.
Rigtig god konference!

ÅRETS VÆRTSKOMMUNE

Esbjerg Kommune
Brug energien på cyklen i EnergiMetropolen
Det skal være let at bruge energi på cyklen i Esbjerg Kommune. Flere skal cykle og flere
skal cykle mere, lyder målet. Det gælder både til og fra job, men også fritiden skal bruges
på to hjul. Flere cyklister skal være med til at reducere CO2-udslippet med 30 procent
inden 2020.
Cyklen skal være det nemme valg
Cykelstinettet i Esbjerg Kommune er og bliver løbende udbygget. Der er over 310 kilometer cykelsti, både i etablerede cykelstinet og langs mange af de store veje. Netop
nettet er noget, som cyklisterne vurderer som værende godt ifølge Den Nationale Cyklist
undersøgelse. Generelt er cyklisterne godt tilfredse med forholdene, og især fremkommelighed, tryghed og vedligehold er blandt topscorerne.
Esbjerg har også fået sin første supercykelstirute, og planlægningen af en ny supercykelsti, som er øst-vestgående, er i fuld gang. Derudover etablerer vi knap 300 nye cykel
p-pladser på centrale steder i Esbjerg.
Cyklen skal være det sikre valg
”Esbjerg Trafiksikkerhedsby 2014” har muliggjort flere projekter,
og mange af dem er til glæde for de bløde trafikanter.
Sikkerheden på cyklen er også omdrejningspunktet for kampagnen ”Drop undskyldningerne – brug pæren”. Cyklister
i vintermørket blev mødt af humørfyldte skuespillere i
lægetøj, som delte reflekser, cykellygter og refleksveste
ud efter et lystjek.
Cykelferien skal være det bedste valg
Nationalpark Vadehavet byder som verdensarv på helt
unikke oplevelser, som også kan nydes fra cyklen. Vi
har gjort det nemt at være cykelturist i kommunen,
og vores folder ”Ta’ på cykeltur” er en af vores mest
populære publikationer.
Du kan cykle på cykelsti fra kommunens nordligste del i
Marbæk til kommunens sydligste del ved Spandet. Mange
steder langs de større cykelstier finder du cykelrastepladser,
hvor både cyklist og cykel kan blive tanket op.

HØJDEPUNKTER
INDLÆGSHOLDERE

:CYKLENS BIDRAG TIL EN
GRØNNERE OG MERE LEVENDE BY

TIRSDAG
KL. 9.45

↘ Årets moderator

↘ Byer for mennesker
– nu og i fremtiden

I år får vi igen fornøjelsen af en lokal moderator. Peter Orry er til daglig ansvarshavende
chefredaktør for JydskeVestkysten, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro
og Viborg Stifts Folkeblad. Administrerende
chefredaktør og direktionsmedlem i Jysk Fynske Medier.

Jan Gehl er arkitekt, professor i byplanlægning og grundlægger af det internationale
arkitektfirma Gehl Architects. Med sit visionære værk Livet mellem husene fra 1971
har Jan Gehl inspireret arkitekter og beslutningstagere fra hele verden med sin evne til
at indrette byer tiltænkt mennesker og han
har også sat et cykelvenligt fingeraftryk på
byplanlægningen nationalt og internationalt.
På cykelkonferencen fortæller den nu 80-årige Jan Gehl om sin livsmission med at udvikle
bæredygtige byer, der skaber livskvalitet for
indbyggerne – blandt andet ved at opfordre
til aktiv transport. Jan Gehl giver sit bud på,
hvad han ser som de vigtigste udfordringer
for fremtidens by- og transportplanlæggere.

Derudover er han foredragsholder, debattør
og ordstyrer.

Jan Gehl er på programmet tirsdag
d. 9. maj under konferencens
åbning kl. 9.45 - 11.45.

ONSDAG
KL. 9.00

ONSDAG
KL. 11.30

↘ Aarhus tænker fremtiden i
smart og god mobilitet

↘ Cycling as a City Changer

Susanne Krawack er uddannet civilingeniør,
medstifter og tidligere chefkonsulent i den
grønne tænketank Concito. I dag er Susanne
Krawack mobilitetschef i Aarhus Kommune.
For at skabe en rar by skal det være nemt
for indbyggerne at komme rundt uden trængsel. Det skal være let for byens borgere at
være bæredygtige, når det gælder transport
– derfor skal den kollektive trafik være lettilgængelig og det skal være nemt at bruge
cyklen. Med udgangspunkt i Aarhus fortæller
Susanne Krawack på cykelkonferencen om,
hvilken rolle god og smart mobilitet spiller for
byer i vækst, og hvordan vi sikrer, at byerne
er bæredygtige hvad angår trængsel, miljø og
klimaudfordringer.

Danmark er førende på cykelområdet, men vi
deler unægteligt førertrøjen med Holland, som
vi kan lære meget af. Den hollandske by Groningen har siden 1970’erne prioriteret cykling
højt, og i dag foregår 60 procent af alle ture
på cykel. Men byens ambitioner stopper ikke
her. Planen er, at der gives endnu mere plads
til fodgængere, cyklister og kollektiv transport, så byen fastholdes og fortsat udvikles
som attraktiv og levende for indbyggere og
besøgende. Paul de Rook er viceborgmester
for Groningen med ansvar for trafik, infrastruktur, sport og kultur. En af hans mærkesager er at skabe plads til cyklister. På konferencen fortæller han, hvorfor cykling har været
og fortsat er en ”city changer” i Groningen.

Susanne Krawack er på programmet
onsdag d. 10. maj kl. 9.00 - 9.45.

Paul de Rook er på programmet
onsdag d. 10. maj kl. 11.30 - 12.00.
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CYKELTURE
HAR DU MELDT DIG TIL EN CYKELTUR?
Læs mere om hver enkelt tur og dens faglige indhold.

Cykelturisme Esbjerg – Fanø
11 km

Denne rute tager os et smut til det naturskønne Fanø. Efter en
12 minutter lang overfart med Fanøfærgen cykler vi gennem
Nordbys brostensbelagte gågade. Ude af byen går turen mod
syd langs Postvejen, der strækker sig helt til den sydligste
by på øen, Sønderho. Efter et par kilometer drager vi mod
vest indtil vi rammer stranden, som vi cykler på tilbage mod
Nordby.

Havn, park og by

12 km

Turen går forbi banegården, hvor en fremtidig stibro vil indgå
i den planlagte øst-vestgående supercykelstirute. På vores vej
ud cykler vi på en bygade som indgår i byens nord- og sydgående supercykelstirute. Turen tager os gennem Esbjergs grønne hjerte, Vognsbølparken og universitetsområdet Campus Esbjerg. Vi cykler til Esbjerg Strand og gennem ”Rundkørslen”,
hvori forholdene for cykeltrafikken er forbedret som en del af
”Esbjerg Trafiksikkerhedsby 2014”.

Vi cykler langs kysten

Tempotur, 26 km

Vi starter med at cykle forbi stibroen Landgangen, som til sommer vil forbinde by og havn. Derefter følger vi Esbjergs nye
supercykelstirute og tager ud i det grønne på Krebsestien. Turen går herefter langs stier i naturområder og villakvarterer til
Hjerting Strandpark, hvor vandet straks skimtes i det fjerne. På
tilbagevejen passeres Hjerting Strandpromenade og Esbjergs
kendte vartegn ”Mennesket ved Havet”. Ved Esbjerg Strand
kommer vi igennem den nye cykeltunnel udsmykket med kunst
af René Holm.

PROGRAM

TIRSDAG
: 9. MAJ 2017

ALLE FÆLLESSESSIONER:
TEATERSALEN

9.30 - 10.00

REGISTRERING OG KAFFE

10.00 - 11.45

KONFERENCENS ÅBNING
Moderator: Peter Orry, administrerende chefredaktør på JydskeVestkysten

■■ Velkommen til cykelkonferencen
■■ Præsentation af udstillere
■■ Esbjergs borgmester Johnny Søtrup byder velkommen
■■ Videohilsen fra Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister
■■ EnergiMetropol Esbjerg som cykelby, Anders Kronborg, Formand for
Teknik & Byggeudvalget, Esbjerg Kommune
■■ Byer for mennesker – nu og i fremtiden, Jan Gehl, grundlægger af
Gehl Architects

NETVÆRK, FÆLLES LØSNINGER OG DEBAT
I år er posen med formater blevet rystet,
og resultatet er et helt nyt format.
Sessionerne i sporene består af 4 - 5
korte indlæg á 5 minutter, der giver
forskellige perspektiver på temaerne.
Indlæggene tjener som inspiration til den
efterfølgende proces, hvor deltagerne på
forskellig vis udfolder, perspektiverer og
diskuterer temaerne.

De korte oplæg skal ses som et visitkort
eller en appetitvækker, som deltagerne
kan få uddybet i løbet af sessionen, under
frokosten, cykelturen – eller efter konferencen.
Målet er, at sessionerne bidrager til nye
ideer, nye kontakter og løsninger til gavn
for cykelområdet generelt og de enkelte
deltageres konkrete arbejde i hverdagen.

11.45 - 12.30

FROKOST

12.30 - 13.45

PARALLELLE SPOR

Cykelturismens potentialer

Grønne helhedsløsninger

Udlån af cykler og nye vaner

■■ UNESCO Verdensarvscykelruter i Hillerød, Jens Erik
Larsen, Foreningen Frie Fugle

■■ Husk cyklerne og
trafiksikkerheden i
klimatilpasningsprojekter,
Søren Ryby, Hørsholm
Kommune

■■ Cykelteket – en alternativ
transportadfærdskampagne,
Sidsel Birk Hjuler, Helsingør
Kommune

Moderator: Mette Dam Mikkelsen
Teatersalen

■■ Cykelturisme ved Vadehavet,
Henrik Lythe Jørgensen,
Business Region Esbjerg
■■ Denmark by bike - ny portal,
Jesper Pørksen, Dansk
Cykelturisme
■■ Vi cykler på Rømø - en god
forretning, Tom Maas, Rømø
Cykler
■■ Bike Island - Nordeuropas mest
attraktive cykelferiedestination,
Anne Høyby, Destination Fyn
Klyngen

Moderator: Jane Kofod
Mødesalen

■■ Den bæredygtige mobile
forstad, Lene Hartmann,
Furesø Kommune
■■ Helhedstænkning styrker god
mobilitet, Susanne Krawack,
Aarhus Kommune
■■ Cykelhuset Ohboy i Malmø,
Cord Siegel, Hauschild+
Siegel Architecture
■■ Fra den billøse bæredygtige
vision til kampen om
parkeringspladsen, Morten
Elle, Aalborg Universitet

13.45 - 14.00

PAUSE OG UDSTILLING

14.00 - 15.00

LOKALPOLITISK DEBAT: KV17

Moderator: Peter Orry
Foredragssalen

■■ Erfaringer og resultater fra Test
en elcykel, Emma Liisberg, Gate
21
■■ Netværk for cykelbiblioteker og
sociale værksteder, Joe Collins,
Bicycle Innovation Lab og Jakob
Muusmann, Alkali Cykler
■■ Vaneændringer til låns, Pablo
Celis, Aarhus Kommune
■■ Lånecykler med el får
randrusianerne i sadlen, Birgit
Berggrein, Randers Kommune

■■ Jørn Petersen (V), borgmester i Kolding Kommune og formand for
KL’s Teknik og Miljøudvalg
■■ Anders Kronborg (S), formand for Teknik og Byggeudvalget,
Esbjerg Kommune
■■ Preben Friis-Hauge (V), formand for Udvalget for Plan og Teknik,
Varde Kommune
■■ Frode Sørensen (S), formand for Teknik og Miljøudvalget,
Sønderborg Kommune

15.00 - 15.30

PAUSE OG UDSTILLING

15.30 - 17.30

CYKELTURE

19.00 - 24.00

MIDDAG PÅ HOTEL BRITANNIA
■■ Velkomstdrink og jazz
■■ Middag
■■ Kåring af Årets Cykelturismeløsning

PROGRAM

ONSDAG
: 10. MAJ 2017

ALLE FÆLLESSESSIONER:
TEATERSALEN

9.00 - 9.45

FÆLLESSESSION
Aarhus tænker fremtiden i smart og god mobilitet, Susanne Krawack,
mobilitetschef, Aarhus Kommune

9.45 - 10.00

PAUSE OG UDSTILLING

10.00 - 11.15

PARALLELLE SPOR

Ladcykler – fremtidens
varetransport i byerne

Trafiksikkerhed, målgrupper
og tryghed

Moderator: Sidsel Birk Hjuler
Teatersalen

Moderator: Peter Orry
Mødesalen

■■ Europæiske erfaringer med
cykellogistik, Morten Skou
Nicolaisen, Aarhus Kommune

■■ Skolebus eller aktiv transport,
Ivan Christensen, Odense
Kommune

■■ Cykelbudenes potentiale i urban
logistik, Pernille Lundholm,
Velopak

■■ Hvad vi kan lære af
cyklistulykker ved bagendekollisioner, Anne Eriksson,
Vejdirektoratet

■■ Cykellogistik i København,
Tanja Ballhorn, Københavns
Kommune
■■ Lastbilbranchen som
medspiller, Poul Bruun,
ITD (Vejgodstransportens
brancheorganisation)
■■ Svenskerne flytter på cykel,
Johan Wedin, MOVEBYBIKE

■■ Nye tværkommunale
cykelkampagner i Nordsjælland,
Johanne Leth Nielsen,
Hørsholm Kommune m.fl.,
■■ Styr på cyklen - blandt
motionscyklister, Niels Hoé,
HOE360 Consulting
■■ Hold afstand til cyklisten, Jens
Peter Hansen, Cyklistforbundet
Randers og Randers Kommune

Mobilitet fra A til B

Moderator: Klaus Bondam
Foredragssalen

■■ Supercykelstier – det virker,
Anna Hvid Garrett, Sekretariatet
for Supercykelstier
■■ Esbjergs supercykelstiruter,
Søren Schrøder, Esbjerg
Kommune
■■ Hovedstadsregionens rolle i
cykelfremme, Helen Lundgaard,
Region Hovedstaden
■■ Supercykelstier og vejregler,
Winnie Hansen, Vejdirektoratet

11.15 - 11.30

PAUSE OG UDSTILLING

11.30 - 12.00

FÆLLESSESSION
Cycling as a City Changer, Paul de Rook, viceborgmester, Groningen, Holland

12.00 - 12.45

FROKOST

12.45 - 14.00

PARALLELLE SPOR

Kom langt for pengene uden
for de større byer

Moderator: Mia Stampe Lagergaard
Mødesalen

Cykelfremme for børn og unge Borgerdrevne cykelprojekter
og aktivisme
Moderator: Jane Kofod
Foredragssalen

■■ Lavbudget-sikring af skoleruter,
■■ Vejle Cykler, Birger Villadsen,
Martin Steenstrup, Guldborgsund
COWI
Kommune
■■ Skolecykelbyer i Aabenraa
■■ Street tattoo skal nudge og
Kommune, Marie Kjellerup
flytte kampagner til asfalten,
Thesbjerg, Rambøll og Naja
Gitte Merstrand, Silkeborg
Barlach Hansen, Aabenraa
Kommune
Kommune
■■ Kan gode skifteforhold
fra cykel til bus fremme
kombinationsrejser? Søren
Fischer Jepsen, MOVIA
■■ Rekreative biveje, Rasmus
Jensen, Varde Kommune

■■ Cyklen ind i undervisningen,
Johan Heichelmann, Trafik i
Børnehøjde
■■ Skole skabt til bevægelse, Jan
Axelsen, Sophieskolen i Nykøbing
Falster

Moderator: Trine Stig Mikkelsen
Teatersalen

■■ SOS Cykelsti – pragmatisk og
positiv aktivisme, Kirsten Louise
Laursen, SOS Cykelsti
■■ Stipulje og borgerinddragelse,
Kristine Grue Understrup,
Slagelse Kommune
■■ Kulturbro Aalborg, Lasse
Frimand Jensen, Foreningen
Kulturbro Aalborg
■■ To-hjulet aktivisme i New York,
Emma Louise Pedersen

■■ Kommunikation til unge cyklister,
Eilif Rosenkilde, Citrusmedia

14.00 - 14.10

PAUSE OG UDSTILLING

14.10 - 15.00

DEBAT: CYKLEN OG DEN FØRERLØSE TEKNOLOGI
■■ Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet
■■ Poul Bruun, innovationschef, ITD (Vejgodstransportens brancheorganisation)
■■ Andreas Egense, afdelingsleder, Vejdirektoratet
■■ Niels Buus Kristensen, transportforsker

15.00
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DANSK CYKELTURISME

ATKI A/S
Med ATKI øges sikkerheden for cyklister - blandt andet cykelsikkerheden ved skolerne.
Cykelregistreringerne kan vises på cykelbarometer, website og informationstavler. Vi har
ideer til at gøre cykling både sikkert og sjovt.
Se mere på www.atki.dk
Kontakt: Mie-marie Butzbacker / tlf.: 4823 7910 / E-mail: mia@atki.dk

DANSK CYKELTURISME
Dansk Cykelturisme er en forening af offentlige og private aktører, som arbejder for at
udvikle og markedsføre cykellandet Danmark. De flere end 30 medlemmer tæller blandt
andet kommuner, destinationer og turismeaktører fra det meste af landet.
Se mere på www.cykelturisme.dk
Kontakt: Jesper Pørksen / tlf.: 2783 7673 / E-mail: jesper@cykelturisme.dk

FALCO A/S
Falco designer, producerer og installerer byrumsinventar, heriblandt cykelparkering, overdækninger, bænke, affaldskurve, pullerter, plantekummer m.m. Alle vores produkter er
produceret i høj kvalitet, brugsvenligt design og med god holdbarhed.
Se mere på www.falcoas.dk
Kontakt: Falco A/S / tlf.: 7536 8100 / E-mail: info@falcoas.dk

HITSA
HITSA har i mere end 30 år produceret inventar til byrum og parker i samarbejde med
arkitekter og kommuner. Vi bestræber os på at fremstille design, som komplementerer
omgivelserne og skaber merværdi – også flere år frem.
Se mere på www.hitsa.dk
Kontakt: Jane Diederichsen / tlf.: 6171 0132 / E-mail: jad@hitsa.dk

INOVENIT
”En ny verden inden for cykelparkering”
Inovenit udvikler byggesystemer i høj kvalitet til cykel-overdækninger / miljøstationer, inventar til friarealer / byrum og cykelstativer til ethvert formål.
Se mere på www.inovenit.dk
Kontakt: Inovenit / tlf.: 5556 5857 / E-mail: ino@inovenit.dk

VEJDIREKTORATET – SIKKER NÅR DU CYKLER
Vejdirektoratet rådgiver og måler bredt inden for vej- og trafikområdet. Oplev Vejdirektoratets lille stibil som laver komfortmålinger på cykelstier. Hør også om stiregistreringer i
vejman.dk og om trafiksikkerhed på cykelstier.
Se mere på www.vd.dk
Kontakt: Benta Grevelund Karlsson / tlf.: 7244 2938 / E-mail: begk@vd.dk og
Peter Smedemark Jensen / tlf.: 7244 7142 / E-mail: peje@vd.dk

VEJNETTET.DK
Bliv medlem af Vejnettet.dk, hvor kommuner og Vejdirektoratet deler viden om alt inden
for cykelområdet. Vejnettet.dk er et digitalt netværk med viden og sparring om cykeltrafik, vejjura og trafiksikkerhed. 750 fagfolk er allerede med. Er du?
Se mere på www.vejnettet.dk
Kontakt: Dorte Mogensen / Tlf.: 7244 2932 / E-mail: dmo@vd.dk

VIBORG
Med ’Den Midtjyske Cykelstjerne’ har Viborg Kommune sammen med staten investeret
68,3 mio. kroner i cykelfremme – en investering i et højklasset netværk, der har ført til
øget sikkerhed, såvel som højere tilfredshed blandt borgerne.
Se mere på www.viborg.dk
Kontakt: Thorkild Vestergaard / Tlf.: 8787 5104 / E-mail: tv@viborg.dk

KORT

Årets konferencested, Musikhuset Esbjerg, ligger i
gåafstand (knap 700 m) fra henholdsvis hoteller og
stationen. Det tager max 10 minutter at gå mellem
hoteller, station og Musikhuset Esbjerg.
Konferencemiddagen holdes på Hotel Britannia.

Hotel
Scandic

Esbjerg
station

Hotel
Britannia
Cabinn
Esbjerg

Musikhuset
Esbjerg

HOTEL BRITANNIA
Torvegade 24
6700 Esbjerg
Telefon 7513 0111

CABINN ESBJERG
Skolegade 14
6700 Esbjerg
Telefon 7518 1600

HOTEL SCANDIC
Strandbygade 3
6700 Esbjerg
Telefon 7518 1188

VÆRTSKOMMUNE :

WIFI:
Du kan bruge Musikhusets trådløse internet
Netværksnavn: cykelkonferencen
Adgangskode: cykel2017

KONTAKT:
Henvend dig ved indregistreringsbordet ved spørgsmål

MUSIKHUSET ESBJERG // HAVNEGADE 18 // 6700 ESBJERG
#CYKELKONFERENCE PÅ TWITTER OG INSTAGRAM
WWW.CYKELKONFERENCEN.DK

