
Søndag, den 23. april 2017 

Sir Lyngbjerg 

Afgang kl. 13.00 fra Holstebro Aktivitetscenter 

ca. 20 km 

Lene Jacobsen (Har overtaget turen for Vera Bagge) 

Mail: lenej9029@gmail.com  

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

 

Søndag den 7. maj 2017 

Præstbjerg Naturcenter 

Længde. 40 - 45 km 

Start kl. 10.00 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro 

Turleder:  Bjarne Madsen 

Vi cykler via Vind til Præstbjerg Naturcenter (ca. to 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, på denne årstid er der f.eks rakler fra porsen. Der er også mulighed for at 
se den lille udstilling i Centerbygningen, inden turen går hjem til Holstebro.   

 

  

Søndag d 21.maj 2017 

Hjerm og omegn 

Længde: 50-55 km. 

Start kl 10 fra Aktivitetscenteret, Danmarksgade 13A, Holstebro. 
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Turleder: Niels Kristian Overgaard (97406377) 

Vi kører ad småveje, genveje og omveje.  
Nyder udsigten over land, by og fjord.  
Kommer forbi kirker, herregårde og skulptur i landskabet.  
Vi finder et godt sted til madpakken inden vi vender hjemad 

 

Onsdag den 31 maj 2017 

Aggerturen 

Den 29. maj er der Ladywalk i Agger, og onsdag den 31 maj,  

vil jeg gerne invitere på en cykeltur omkring Agger for medlemmer af cyklistforbundet.  

Kl. 9 ankomst til Vesterhavsvej 25 Agger. 

Kaffe og rundstykker. 

Så cykler vi 40 - 50 km. 

I medbringer selv madpakke og drikkevarer. 

Vi vil være tilbage hen på eftermiddagen. 

Tilmelding senest onsdag den 24. maj 

Venlig hilsen 

Jytte Thomsen 

Fastnet: 97427288  

Mobil: 61777288 

Mail: jytte13@gmail.com 

 

Onsdag 7. juni 2017 

Ringkøbing – Stadil fjor rundt 
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Turen starter fra Aktivitetscentret kl 8.30  

Til Hee Familie Pak -  No - Ringkøbing - Danmarks første  cykelsti - Stadil fjor - Stadil kirke 

Der køres ca. 10 km på grusvej  

Turen er 48 Km. 

Turleder:  Kjeld 

Fastnet: 97426768 

Mobil: 22392124 

Mail: else-marie.kjeld@dlgpost.dk 

 

Søndag 11. juni 2017 

Venø - Den store cykeldag 

Turen starter fra Aktivitetscentret kl. 10 

Turen er ca. 50 km. 

Turleder: Henrik Henriksen (20468542) 

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 !! 

 

  

Onsdag den 14. juni 2017 

Hald Sø. 30 km 

Mødested: I gården ved Holstebro Aktivitetscenter. 
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Mødetidspunkt: kl.7.30. Vi pakker cyklerne på trailer. 

Tilmelding inden d. 7. juni til : lenej9029@gmail.com 

Det er vigtigt med tilmelding af hensyn til plads på trailer. 

Husk: madpakke, drikkevarer og penge til transport og is. 

Turleder: Lene Jakobsen 

Turbeskrivelse: Biler+ trailer parkeres på parkeringsplads ved Kiosken i Dollerup Bakker. 
Stedet er markeret 5 på kortet. Her starter vi og slutter vi turen. Cykelturen byder på 
kuperet terræn med overdådige udsigter. En strækning på turen foregår på Hærvejen, 
hvor der nogle steder kan være nødvendigt at trække cyklen. Vi får fornemmelsen af den 
gamle Hærvej med de særligt tydelige hulveje. 

Se kortet over ruten og beskrivelsen af de steder man kan besøge langs ruten. 

Hald søkort 

Hald 1 

Hald 2 

Hald 3 

  

 

Søndag den 18. juni 2017 

Remmer strand 

Start fra Aktivitetscentret kl. 10 

Turen går over Klosterheden - Gudum - Remmer strand 

Turen er ca 55 Km. 

Turleder:  Kjeld 

Fastnet: 97426768 

Mobil: 22392124 
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Mail: else-marie.kjeld@dlgpost.dk 

 

Søndag den 6. august 2017 

Ørre Naturskole 

Afgang kl. 10.00 fra Holstebro Aktivitetscenter 

Ca. 55 km 

Turleder: Vera Bagge  

Mobil nr. 2752 3577 

Mail: verabagge@privat.dk 

Turen går over Tvis og Aulum til Ørre Plantage og Ørre Naturskole, hvor vi vil nyde vores 
madpakke – inden turen går hjem over Hodsager, Rotvigvej, Gedbovej til Tvis.  

 

  

Søndag den 17. september 2017 

Mod Vest 

Turen starter fra Aktivitetscenteret kl 10. 

Turen går over Råsted - Vemb - Mørborg 

Ca. 50 km. 

Turleder: Kjeld 

Fastnet: 97426768 

Mobil: 22392124 

Mail: else-marie.kjeld@dlgpost.dk  
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