
 

Ta’ med Skanderborg afdeling på CYKELTURE i 2021. 

Alle er velkommen 

Vi følger så vidt muligt ruter uden for meget trafik. Der kan være strækninger med grusvej. 

Medbring gerne drikkevarer og lidt spiseligt, siddeunderlag og påklædning efter vejret. På 

lørdags- og søndagsture også en madpakke. Vi holder gode pauser undervejs.                                                                                   
Aftenture 25 – 30 km og lørdag- søndagsture 50-60 km.                                                         

Husk: Cykelhjelm og TILMELDING til lørdag-søndagsturene. 

Årslev Engsø 
Torsdag den 6. maj kl. 19:00. 

Sæsonen starter således med en tur til Årslev Engsø. Vi starter kl. 19 på P+R parkeringspladsen ved 

McDonald, motorvejsfrakørsel 51 Skanderborg N. Turen går via Jeksen, Stjær, Tåstrup, Gl Harlev til 

Skibby, så Årslev Engsø rundt (grusvej) med mindst 1 indlagt pause ved fugletårnet på den sydlige bred. 

I øvrigt afhængig af hvad der er at se, husk evt. kikkert. Tilbageturen går fra Ormslev Stby via Harlev 

mølle, Edslev, Pinds mølle, Dørup, Hørning, Bjertrup tilbage til Stilling. 

 

Turguide: Karsten 

Gram, Fruering og Skanderborg sø 
Torsdag den 20. maj kl. 19:00 fra Mindet. 

Turen er til Gram og Fruering Kirke, hvor vi nyder udsigten, videre til Skanderborg Sø. Ved 

Skanderborg Golfbane holdes pause. 

 

 

 Turguide: Anna 

 

 

 



Formandens gamle bukselomme – rundt om Hinnerup 
Lørdag den 29. maj. Kl. 09:00. Mødested Mindet Skanderborg. 

Vi tager bilen til startstedet, Søften kirke. Kontakt turleder for kørelejlighed. 

Lilleådalen, Bidstrup gods, Pøt Mølle og Frijsenborgskoven er nogle af de gode ”nullermænd” der 

rundes i formandens tur rundt i sin gamle bukselomme/cykelområde fra barn- og ungdommens tid 

med bopæl i Hinnerup. En ”lang” tur, for der hører selvfølgelig mange historier og stop med 

undervejs😊 Ca. 10 km på grusvej. 

 

Turlængde, 55 km 

Tilmelding til turguide Hans mobil 4157 2558 senest dagen før. 

 

Tur til Stilling/Solbjerg sø.                                                                                                            
Torsdag den 3. juni kl. 19. Mødested: Mindet, Skanderborg. 

Turen er til Nørregade, Sølystvej, Oddervej, Skolestien til Fælleden, Gram, Søvejen, Marinavej, ad 

Herredsvej, Søvejen til Blegind, Solbjerg Søvej, langs Solbjerg Sø til bananpause ved Søen. Hjem 

langs Fastrupvej, Lykkegårdsvej, Virring, Fruering Kirkevej, Vestermøllevej, hjem langs Oddervej 

 

Turguide: Nils 

 

 

 

 

 

 

 



Cykeltur langs Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro.                                                                                            

Søndag 13. juni kl. 9:30 Mødested: P-pladsen øst for Silkeborg Rådhus (Søvej/ Chr. 8. Vej)  

Vi cykler på den historiske og renoverede Trækstien langs Gudenåen til Kongensbro, hvor vi holder 

pause ved Kroen. Tilbageturen cykler vi på landevejen forbi Tvilum Kirke, som er et besøg værd, og 

kører den sidste del på den nedlagte banesti Gjernstien. 

                     

Tilmelding til turguide Ellen Odgaard, tlf. 2876 7262 senest dagen før. 

 

Besøg på Ølmejeriet i Stilling 
Torsdag den 17. juni kl. 19:00. Mødested: Mindet, Skanderborg. 

Sidste år måtte vi aflyse pga. covid 19. I år satser vi på det lykkes. Vi cykler via Mesing og Jeksen til 

Stilling, hvor indehaverne af det nye bryggeri Ølmejeriet, Peder og Torben, byder velkommen med 

beretning om bryggeriets tilblivelse, brygningen, deres passion for de gyldne dråber og ikke mindst 

lidt smagsprøver på disse. Vi cykler - i flere betydninger og med omtanke på indtagelsen - den lige 

vej hjem😊 Mindre gebyr for smagsprøver må påregnes. 

 

Turlængde: ca. 20 km. 

Turguide: Hans 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Turguides: 

Nils: 2511 2233 Hans: 4157 2558, Ellen:2876 7262, Aksel: 2030 6270, Karsten 2346 4814             

Anna: 2277 2120. 

Ring endelig hvis du har spørgsmål. 

https://www.cyklistforbundet.dk 

Facebook – følg os løbende: Cyklistforbundet-Skanderborg 

    Se i øvrigt evt. omtale i ugeaviser eller dagspresse   



 

           Skanderborg afdeling 

 

Meld dig ind i Cyklistforbundet 

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i 
hverdagen og for at skabe en sund og bæredygtig verden 
med cyklen som løftestang. 

Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre 
cykelforhold. Bliv medlem af Cyklistforbundet og giv cykelsagen en stærkere stemme. 

Medlemsfordele - ja tak. Se dem her. 

Du kan vælge mellem flere typer medlemskab 

 Almindeligt medlemskab for dig personligt | 350 kr. årligt | 
 Husstandsmedlemsskab for alle i din husstand | 500 kr. årligt | 
 Digitalt ungdomsmedlemskab for dig, der er 18-35 år | 200 kr. årligt | 

Du modtager medlemsbladet digitalt i din mailboks 
Fås også som husstandsmedlemskab for 350 kr. årligt - kontakt sekretariatet 

 Seniormedlemskab for dig, der er pensionist | 200 kr. årligt | 
Fås også som husstandsmedlemskab for 350 kr. årligt - kontakt sekretariatet. 

Som medlem kan du vælge af blive en del af Cyklistforbundets tværgående afdeling for 
alle med et ungt sind: SygKlister. Vi har også et medlemskab for firmaer og 
virksomheder. 

https://www.cyklistforbundet.dk/bliv-medlem/medlemsfordele/
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/sygklister/
https://www.cyklistforbundet.dk/bliv-medlem/bliv-firmamedlem/
https://www.cyklistforbundet.dk/bliv-medlem/bliv-firmamedlem/

