
Forsommerture 2022  
Cyklistforbundet i Haderslev 

Mandag d. 30. maj 2022 kl. 17.00. 
Haderslev Fjord - syd 
Hvor mange gange kan vi se Haderslev Fjord i løbet af en cykeltur på ca. 3½ time? 
Vi tager sydsiden.  
Startsted:  Gravene, Haderslev 
Tilmelding via sms til Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Fredag d.3. juni 2022 kl. 10.00 
Fra Gram til Jels Sø 
Vi mødes ved Gram Slotskro kl. 10 og kører via Øster Lindet og Stursbøl Plantage og 
derefter til Jels Sø. Vi kører ca. 40+ km., så husk mad og drikke! 
Startsted: Gram Slotskro 

Turleder:  Svend-Aage Gräns, 21 78 06 69 

Torsdag d. 9. juni kl. 19.00 
På sporet af kleinbanen - mod Marstrup 
Vi prøver at følge kleinbanernes forløb i Haderslev og ud af Haderslev - denne aften 
frem til den gamle station i Marstrup. Hjemad via Hestehaven. 15-20 km. 
Mødested: Gravene 
Turleder:  Henning Lausten, 29 83 84 36 

Tirsdag d. 14. juni kl. 18.30 
Østerskoven og Vesterskoven 
En tur gennem forsommerlandskabet med de grønne skove. 
Startsted:  Gravene, Haderslev 
Turleder:  Lars Jacobsen, 25 60 62 60 

Mandag d. 20. juni 2022 kl. 17.00. 
Haderslev Fjord - nord 
Hvor mange gange kan vi se Haderslev Fjord i løbet af en cykeltur på ca. 3½ time? 
Vi tager nordsiden. 
Startsted:  Gravene, Haderslev 
Tilmelding via sms til Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Mandag d. 27. juni kl. 19.00 
På sporet af kleinbanen - mod Christiansfeld 
Vi prøver at følge kleinbanernes forløb i Haderslev og ud af Haderslev - denne aften 
frem til den gamle station i Over Aastrup. Hjemad via Ladegårds Parceller. Ca. 15 
km. 
Mødested: Gravene 
Turleder:  Henning Lausten, 29 83 84 36 



 

Velkommen til turene 

Cyklistforbundet i Haderslev inviterer på cykelture rundt om i Haderslev kommune – 
og nu og da over kommunegrænsen. 
Turene er forskellige med hensyn til længde og indhold – prøv dem!  
Alle er velkomne – også ikke-medlemmer og turister.  

Praktiske oplysninger 

• Turene køres i moderat tempo og med stop undervejs 

• Der kan være grus- og skovveje på nogle af turene 

• Man er også meget velkommen på el-cykel 

• Husk noget at drikke og evt. kaffe/te og brød til pausen - evt. madpakke 

• Husk cykellygter til aftenture i ydersæsonen 

• Ved udsigt til vedvarende regn aflyses turen. Spørg evt. turlederen. 

• Turene køres på deltagernes eget ansvar. Vi anbefaler brug af cykelhjelm. 

• Turene er gratis for Cyklistforbundets medlemmer. Ikke-medlemmer 20 kr.  
 
 

Cyklistforbundet i Haderslev 
Formand: Lars Jacobsen, tlf. 25 60 62 60 

Mail: haderslev@cyklistforbundet.dk 
 
 

 

 
 
 

Cyklistforbundet arbejder for dig og for alle andre cyklister 
Du støtter dette arbejde både på landsplan og her i kommunen ved at blive medlem. 

Brug hjemmesiden https://www.cyklistforbundet.dk , eller kontakt lokalafdelingen. 
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