Välkommen till Hjo 2dagars 2015
I år bjuder vi in till marker som användes under VM-89. TC, camping och parkering kommer att ligga samlat på
gärdet vid Gårhultstorp som var TC-gärde under VMtävlingen. Terrängen är typisk Hökensåsterräng med
tallskog, varierande kupering och för det mesta mycket god framkomlighet. TC-gärdet består av en vall som är
mer än 10 år gammal och bildar en stabil grund för evenemanget.
Även i år är vår ambition att ha ett koncept som ska innehålla information om kringaktiviteter så att helgen kan
vara en del av sommarens upplevelser och semester.
Har vädrets makter varit blida och gynnsamma kan man enkelt
ta med sig en hink och på promenadavstånd från TC fylla den
med blåbär. OBS! efter genomförd tävling. Den goda
bärtillgången är något som hela Hökensås är känt för. I
skrivande stund är det en mycket riklig blåbärsblom.
6 km öster om TC ligger Bisonfarmen på Mobolets gård. Där
finns möjlighet till bisonsafari med guidning samt besök i
fjärilsmuséum. I gårdsbutiken kan man köpa köttprodukter
från gården. På lördagskvällen under tävlingshelgen arrangerar
de dessutom en blues och countrykonsert. Nytt för i år är att
de även har uppställningsplats för husbilar och husvagnar. De
har även någon enstaka stuga för uthyrning. Mer information
finns på www.gatebison.se.
För den som är intresserad av sportfiske kan vi
rekommendera en titt på Hökensås sportfiskes hemsida
www.hokensas.se/ . Drygt 10 km från TC och mitt bland
fiskesjöarna ligger Hökensås Camping och Stugby. På
deras hemsida kan man läsa om vad som är aktuellt och
boka en av deras 48 stugor, http://
hokensas.nordiccamping.se/

Det 7:e internationella litografisymposiet äger rum i Tidaholm, som ligger drygt 10 km från TC, den 27
juli till 9 augusti. Det finns 4 utställningslokaler med litografisk konst varav 3 är belägna på Vulcanön. Ett
unikt tillfälle att se grafiker från flera olika länder. En mysig fika kan avnjutas på Turbinshusön (http://
www.vastsverige.com/sv/tidaholm/Turbinhuson/turbinhuson/) där den fjärde utställningslokalen finns.
Läs mer på http://www.vastsverige.com/sv/tidaholm/products/190785/Konstdagar-i-Tidaholm/
Läs även om vad som händer kring Tidaholm: http://www.vastsverige.com/sv/tidaholm/evenemang/
Genom Tidaholms centrum rinner ån Tidan. Längs en vacker strandssträcka finns möjlighet till mete,
spö- och flugfiske. Man kan fiska efter öring och regnbåge. Fiskekort säljs i Turistbyrån på Vulcanön
http://www.vastsverige.com/sv/tidaholm/aktiviteter/fiske/Fiske-i-centrum/

På Kulturkvarteret Pedagogien mitt i centrala Hjo visas en helt ny, exklusiv utställning om Estrid Ericson
och Svenskt Tenn. I utställningen speglas Estrids liv och det kreativa samarbetet med Josef Frank och
andra av dåtidens främsta formgivare. Läs mer på http://www.vastsverige.com/sv/hjo/ . Alldeles intill
ligger naturreservatet Hjoåns dalgång som är värt en promenad. En liten kort avstickare så befinner
man sig i kvarteren “den gamla trädstaden “ http://www.vastsverige.com/sv/hjo/artiklar/TrastadenHjo1/ . Varför inte avsluta det med en glass i Gula paviljongen? Där serveras Österhagens glass som
tillverkas i Hjo. Av Mats-Eric Nilsson, författaren till boken “Den hemliga kocken”, även kallad “Den
starkast lysande stjärnan på den svenska glasshimlen” http://gulapaviljongen.se/ .
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