
Herunder 2016 

Sir / Lyngbjerg 

Søndag d. 17.4 2016  kl. 13 

Ca. 20 km 

Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. 

Turleder : Inger Andersen 

På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores 
the og kaffe.   

 

  

  

Venø med cykelgæster fra Lemvig, Viborg og Orø 

Søndag d. 8.maj 2016 

Længde: ca. 50 km 

Start kl. 10 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro  

Turleder: Birgitte Rønning (mobi 28917907) 

Når vi kommer til øen, cykler vi til Havnen, hvor vi spiser vores medbragte madpakker. 
Der sælges lækre is! 

Husk penge til færgen (ca. 28 kr)  

 

  

  

Stendis søerne 

Søndag d. 22.maj 2016 



Længde: 40-45 km 

Start kl. 10 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro  

Turleder: Vera Bagge, mobil 2752 3577 

Stendis ligger lidt øst for Vinderup og er et smukt område med skøn natur – skov, eng, 
hede og mose. 

Udturen går over Hvam Mejeriby, Rydevej til Stendis. Her parkerer vi cyklerne og vandrer 
en lille tur rundt om søerne – inden vi nyder frokosten. Husk mad og drikke. Det stykke vi 
vandrer er grusvej, så her kan man naturligvis også vælge at cykle, men vi skal alle følges 
ad hjemad.   

 

  

  

Ørnhøj med Trehøje Museum 

Søndag d. 29.maj 2016 

Længde: Godt 50 km 

Start kl. 10 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro  

Turleder: Niels Kristian Overgaard (97406377) 

Vi cykler til Ørnhøj, hvor vi skal besøge det lokale museum. Vi er budt indenfor til at spise 
vores medbragte mad. Derefter vil vi få en rundvisning på museet i ca. 1 time. 

Husk 20 kr. til entré   

 

  

  

Cykeltur omkring Agger. 

Kære alle medlemmer af cyklistforbundet. 

Onsdag den 1. juni laver jeg en cykeltur på ca. 50 km omkring Agger. 



Vi mødes kl.9 til rundstykker og kaffe på Vesterhavsvej 25 Agger. 

Tilmelding senest den 25. maj til: 

Jytte Thomsen 

Fastnet: 97427288 

Mobil: 61777288 

mail: jytte13@gmail.com 

Turen gennemføres kun ved minimum 10 deltagere.  

 

  

  

Venø - Den Store Cykeldag  

Søndag d. 12.juni 2016 

Længde:  Ca. 50 km 

Start kl. 10 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro  

Turleder: Henrik Henriksen (97429150) 

Når vi ankommer til øen, cykler vi op til Havnen, hvor vi spiser vores medbragte 
madpakker og tager os en slapper, inden vi vender næsen hjemad. På Venø finder man 
blandt andet Danmarks mindste kirke fra omkring 1550. Desuden er øen ophavs-ø til 
Venøbøffen. 

Husk penge til færgen !!  

 

  

  

Remmerstrand 

Søndag d. 19. juni 2016 



Længde:  Ca.   55  km 

Start kl. 10 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro  

Turleder: Kjeld 

 Tlf. 22392124/97426768 

Mail: else-marie.kjeld@digpost.dk   

 

  

  

Fur 

Onsdag d. 22. juni 2016 

Cykeltur til Fur (ca.15-20 km.). 

Leder: Lene Jakobsen 

Tilmelding:  (vigtig m.h.p. cykelplads på trailer) til lenej9029@gmail.com 

Start: vi pakker cyklerne på trailer præcis kl.7.30 i gården ved Holstebro Aktivitet-Center. 

Turen: Bilerne parkeres ved Branden i Nordsalling. Vi cykler fra havnen på Fur mod 
nordøst fra det flade landskab op i bakkerne, hvor vi får flotte udsigter ved Langstedhuller 
og Bette Jens´ Hyw. 

Husk: penge til færge og kørsel og mad/drikke.      

 

Handbjerg 

Lørdag, den 6. august 2016 

Ca. 40 km 

Kl.13 fra Holstebro Aktivitetscenter 

Turleder: Vera Bagge tlf.nr. 2752 3577 

mailto:else-marie.kjeld@digpost.dk


Når vi kommer til Handbjerg Strand går vi en tur langs med stranden og nyder den friske 
luft.  
Vi finder os et godt sted til at indtage vores medbragte madpakke inden turen går hjem til 
Holstebro igen.  

 

  

  

Præstbjerg 

Søndag d. 14. august 2016 

Længde:  40 - 45 km 

Start kl. 10 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro  

Turleder: Bjarne Madsen (tlf. 51946071) fammadsen.tvis@gmail.com 

Vi cykler via Vind til Præstbjerg Naturcenter (ca. 2 km grusvej ), her spiser vi vores mad 
og tager en lille travetur i den smukke natur, hvor der er flere urter, der kan bruges til 
kryddersnapse. Der er også mulighed for at se den lille udstilling i Centerbygningen, inden 
turen går hjem til Holstebro.  

 

  

  

Humlum Havn 

Søndag d. 28. august 2016 

Længde:  Ca. 55 km 

Start kl. 10 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro  

Turleder: Birgitte Rønning ( 28917907 ) 

Vi cykler op til Hjerm og nyder fjordudsigten ned mod Struer. Et lille ophold på Struer 
Havn og videre ad cykelstien op til Humlum Havn, hvor vi nyder medbragt mad og kaffe.  

 



  

  

Silkeborg 

Onsdag d.31. august 2016 kører vi fra Danmarksgade kl. 7.30. 

Herefter kører vi til Bryrup, hvor vi spiser rundstykker som jeg medbringer. 

De ting vi skal se er endnu ikke fastlagt, men jeg lover at finde på nogle spændende ting. 
I skal selv medbringe kaffe og frokost til turen, og meget gerne tørvejr. 

Jeg glæder mig til en hyggelig dag. 

Hilsen Jens Thomsen. 

Mobil : 22417246 s.u. senest d. 19/8 

Mail : gerdagogjens@youmail.dk  

 

  

  

Mod vest 

Søndag d. 18. september 2016 

Længde:  Ca.   55  km 

Start kl. 10 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro  

Turleder: Kjeld 

Tlf. 22392124/97426768 

Mail : else-marie.kjeld@digpost.dk  

 
 

  

  

mailto:gerdagogjens@youmail.dk
mailto:else-marie.kjeld@digpost.dk


  

Dette var de indløbne ture. Flere vil følge i sensommeren. Hold øje med hjemmesiden. Vi 
mangler stadig en turleder på sommerens sidste tur til Borbjerg Mølle en søndag kl. 13 

Sommerens sidste søndagscykeltur går traditionen tro til det store kagebord på Borbjerg 
Mølle Kro. Afgang kl. 13 fra Aktivitetscentret på Danmarksgade i Holstebro. Tilmelding 
senest 1. september til Jens Andersen 96102566 
Husk 95 kr til det meget delikate Kagebord. Turens længde er max. 25 km 

  

Sommerfrokost for medlemmer hos Inger Andersen tirsdag  d. 14. juni 2016.  

Tilmelding senest d. 1.juni til andersen_inger@live.dk 

100 kr . Husk drikkevarer 

Generalforsamling med besøg af afdelingen fra Viborg onsdag d. 16/3 2016 kl. 19-21 på 
Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A i Holstebro 

Tilmelding af hensyn til traktement senest 2/3 til birgitte.r44@hotmail.com 
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