
 

Ta’ med Skanderborg afdeling  

PÅ CYKELTURE i  

August, september og oktober 2021. 

Alle er velkommen 

 

Vi følger så vidt muligt ruter uden for meget trafik. Der kan 

være strækninger med grusvej. Medbring drikkevarer og 

madpakke. Siddeunderlag og påklædning efter vejret.  

Vi holder gode pauser undervejs.  

                                                                                                                                                           

Husk: cykelhjelm og tilmelding 

 

 

 

 

 



Sensommercykel-/badetur – Vejle fjord   
Lørdag den 28. august. Kl. 09:00. Mødested Mindet Skanderborg. 

Vi tager bilen med cykel/cykler til startstedet, Daugård kirke. Kontakt turleder for 

kørelejlighed/samkørsel. 

Sved på panden – og rig mulighed for at skylle den af igen kendetegner denne 

tur. Det er bakke op og ned på nordsiden af pragtfulde Vejle fjord. Så der bydes 

på skønne udsigter over vandet både fra højden og vandkanten, hvor der bliver 

lejlighed til at dyppe hele kroppen mindst én gang.  

 

 

Tilmelding til turguide Hans, mobil 4157 2558 senest dagen før. 

       

Efterårstur Julsø rundt 
Lørdag 11. september kl. 10:00 mødested Ry Station. 

Tur Julsø rundt med start ved Ry station. Forudsat godt vejr er det også her 

meningen at få sved på panden, idet der bliver mulighed for at bestige flere 

udsigtsposter i det Midtjyske Søhøjland.  

Vi starter med Bryggebjerg ved Alling, og fortsætter til idylliske Gammelkol ved 

Gl Laven (hvis ikke vi er blevet trætte af den, fordi den indgår i en anden tur). 

Dernæst går det til Sejs med dobbelhøjene Sindbjerg og Støvbjerg. Videre til 

Silkeborg, hvor vi måske kan finde en Café til at raste i ly for efterårsstormen :-) 

Tilbagetur ad Bryrupbanestien til Virklund, herfra til Paradiset, hvorefter vi drejer 

ind mod Slåensø. Vi lægger vejen forbi Åsen, om Knøsen også indgår på en eller 

anden måde, ved jeg ikke endnu. Ad grusveje kører vi så til Himmelbjerget. Så 

må vi se om benene rækker til en afstikker til Øm kloster og turen hjem øst om 

Gudensø, eller om vi bare triller ned fra Himmelbjerget til Ry ad hovedvejen. 

                     

Tilmelding til turguide Karsten mobil 2346 4814 senest dagen før. 



 

Tur til Mols Bjerge. 
Lørdag den 25. september. Kl. 09:00. Mødested Mindet Skanderborg 

Vi tager bilen med cykel/cykler til startstedet P-pladsen ved Rønde 

Gymnasium,  Kr. Herskindsvej 6, 8410 Rønde.   

Nu er vi kommet i form efter sommerens cykelture, så denne gang bliver turen til 

Mols Bjerge, hvor vi vil nyde den smukke udsigt langs vandet. En del af turen følger 

Kulturringen.Vi kommer til Knebel, Dragsmur, Femmøller strand og Møllerup 

Gods.   

 

 

 
Ca. 50 km. 

Tilmelding til turguide Anna, mobil 2277 2120 senest dagen før. 

 

 Ejer Bavnehøj og Søerne 
Lørdag den 2. oktober kl. 10:00. Mødested Mindet Skanderborg  

Vi starter ved Mindet og kører mod Mossø, hvor der kan 

gøres et kort hvil, inden vi giver os i kast med bakkerne op til 

Ejer Bavnehøj. Vi afpasser hastigheden og holder om 

nødvendigt hvil undervejs, så alle kan være med. 

Ved Ejer Bavnehøj er der pause, hvor vi kan nyde udsigten 

og den medbragte madpakke. Der vil også være tid til et 

besøg i tårnet og til at gå på opdagelse i omgivelserne. 

Derefter er der en dejlig lang bakke nedad mod Elling, og så går det hjemad i 

det smukke bakkede landskab via Eldrup, Brørup og Hylke. 

En sidste pause indlægges ved Fårbjerg eller ved Golfklubben, hvor vi kan 

nyde udsigten over Skanderborg Sø. 

Længde ca. 42 km.    

     Tilmelding til turguide Aksel mobil 2030 6270 senest dagen før. 
 

 

 

 



 

Turguide: 

Mobil: Hans 4157 2558, Aksel 2030 6270, Karsten 2346 4814,                     

Anna 2277 2120. 

Ring endelig hvis du har spørgsmål. 

https://www.cyklistforbundet.dk 

Facebook: Cyklistforbundet-Skanderborg 

Se i øvrigt evt. omtale i ugeaviser eller dagspresse.  

 

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/

