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”Nogle gange
virker det som
om, cyklister ikke
forstår trafik”

CYKLISTER er Cyklistforbundets medlems-
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Sådan pumper
du din cykel
– rigtigt

Mød Jonathan Dyrsting
Sandvang, 23 år, der har
et digitalt ungdomsmedlemskab.
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200 kr. pr. år

Hvem er du?
Jeg er Klara, pensionist, der bruger en af mine tre
cykler næsten hver dag. Om det er en cykeltur
som turleder for Cyklistforbundets Herning-afdeling eller en indkøbs- eller ”trænings-tur” i lokalområdet er underordnet. Cyklen skal ud! Nu er
jeg 74 år, så påklædningen er vigtig, men kaffen
og pausen er også god.

Serie:

SIDE

Mød Klara Søndergaard,

der har et
TEKST JØRGEN SCHLOSSER
seniormedlemskab
FOTO MARIE HALD

Hvorfor er du medlem?
Jeg er først og fremmest medlem pga. SygKlister,
som er Cyklistforbundets ungdomsafdeling. Her
har vi et fællesskab, hvor der er rig mulighed for
cykelnørderi i alle mulige henseender, lige fra
cykelpolo til dirt-jumping.

til 200 kr. årligt.
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Sewniormedlemskab
For dig, der er
pensionist 200 kr.
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TEMA
BYER FOR MENNESKER

Hvordan bruger du cyklen i dit liv?
Som så mange andre blev jeg ramt at kræft. Det
var i 2007. En meget alvorlig lungeoperation førte til cykelpause. Kræfterne blev væk, men målet
blev sat: Op på cyklen igen – og Ringkøbing Fjord
rundt sammen med 1500 andre cyklister. Det
lykkedes igen. Hvert år træner jeg til denne tur.
Cyklen giver mig så mange dejlige cykelvenner.

Hvorfor skal der
være så mange
biler i København?
Stort interview
med overborgmester
Frank Jensen
SIDE 12
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”Unge skal”ikke
Ikkesætte
trygt for
livet på spil for at
mine børn
i skole.”

Bjergkørselkomme
i et
af verdens mest
lukkede lande

Hvordan får vi flere børn og unge til at cykle?
Det handler om at komme ud og gøre det trygt at
cykle, selvom man ikke er vant til det. Det skal
være sikkert at cykle. Man må ikke være bange
for at sende sin børn afsted i skole, lige som man
ikke må være bange for at cykle i København.

Mette Specht efterlyser
handling i en by, der selv
kalder sig en CYKELBY

SIDE 27

Der er mange forskellige (el)køretøjer på cykelstien ud over cykler. Hvad er din mening om
det?
Her må jeg være fuldstændig ærlig og sige, at
el-løbehjul er det mest fjollede, jeg har set i
Københavns gader længe. Lad folk købe et løbehjul, hvis de synes det er en god idé. Men de ligger jo og flyder over det hele. København er en
cykelby! Men generelt er jeg positivt stemt over
for elcykler og især ladcykler. De er super praktiske, og hvis det bringer flere folk på cyklen, er
det godt!

Fortsæt sætningen:
Cyklistforbundet skal…
Gøre sig klart, at der er stor forskel på forventninger til forbundet alt efter, om man er i København eller i Midtjylland. I Midtjylland er kommunen godt i gang med at nedlægge busruter til
ungdomsuddannelser (for få brugere). Så kan
man cykle 15 -20 km hver vej. Og nej, der er
ingen cykelsti – blot den hvide streg + 50 cm til
cyklister på en mørk landevej. Hertil kommer
– min egen erfaring – at bilister gerne blænder
cyklister med lys på, så man må holde stille til
bilen har passeret.
Og Cyklistforbundet bør ikke samarbejde med
kommuner uden om de lokale afdelinger, som
derved bliver sat på et sidespor.

at cykle i Viborg”

LÆSER SPØRGER

SIDE 22

Kan en cykellygte
være for kraftig?

Mød grundlæggerne af biotekvirksomheden
Gubra, Niels Vrang og Jacob Jelsing. Gubra er
virksomhedsmedlem og hovedsponsor af dette
og næste års udgave af VI CYKLER TIL ARBEJDE.

Læs mere:
cyklistforbundet.
dk/firmamedlem

TURCYKLING
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”VI CYKLER TIL
ARBEJDE flugter
godt med vores syn
på samfundsansvar.”

FAMILIE PÅ 4
TESTEDE
ØSTERSØRUTEN
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Gør cyklen
forårsklar
SIDE 17

Hvem er Gubra?
Gubra er en privatejet biotekvirksomhed. Vi laver
forskning og rådgivning i ny medicin indenfor især
stofskiftesygdomme som fedme, sukkersyge og fedtlever. Vores kunder og samarbejdspartnere er primært medicinalselskaber og akademiske institutioner. Vi grundlagde virksomheden sammen i 2008. Vi
holder til i det grønne område i Hørsholm.
Hvorfor har I valgt at blive firmamedlem?
Vi er to ’klima- og cykeltosser’, som gerne vil gøre noget godt for samværet på vores arbejdsplads, for vores fælles sundhed og for klimaet. Vi synes, at Cyklistforbundet rammer alle dele lige godt. Gubra har
været ivrige deltagere i VI CYKLER TIL ARBEJDE så
langt tilbage, vi kan huske. Vi vil gerne være en cykelvenlig arbejdsplads, og Cyklistforbundet hjælper
os med gode råd og inspiration.
Hvad betyder cyklen/cyklisme for jeres virksomhed?
Cyklen er både mål og middel til en sundere og mere
holdbar livsstil. Det er kerneværdier for os i Gubra,
hvor vi hellere springer i sadlen og engagerer os aktivt – også i debatten – frem for bare at vente og se
tiden an. Cyklen kan ikke redde verden, men den er
én blandt mange løsninger på de mindst 17, ifølge
FN, store globale problemer, vi står med. I dagligdagen i Gubra er den et forfriskende pusterum for dem,
som vælger at tage cyklen på arbejde. Der går også
tit sport i den blandt nogle af de seriøse ryttere, og
det kan til tider blive ret skægt.
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Rollinger
kører også ræs

TEMA

Cykling skal ind med
modermælken

Hvad synes du, der skal forbedres, i dit område?
Der bør være oplyste cykelstier på alle større
indfaldsveje til Herning. Det er der ikke i dag. Jeg
ved, at det er et prioriteringsspørgsmål, men der
er ikke noget at diskutere. Unge skal ikke sætte
livet på spil for at komme i skole. Kommer der
gode cykelstier uden for byen, kan elcyklen benyttes af de unge uddannelsessøgende, og børn
kan cykle til skole og fritidsaktiviteter.

SIDE 30

PERSONLIGT MEDLEMSKAB

Der er flere forskellige måder at være
medlem af Cyklistforbundet på.

OG CYK
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Fortsæt sætningen:
Cyklistforbundet skal ...
Promovere cyklismen på landsplan. Folk skal
vide, hvor meget cykler er i stand til. Ladcykler,
elcykler osv. kombineret med god offentlig transport vil kunne løse mange af dagligdagens gøremål. Som bosat i storbyen, synes jeg, at cyklen
ikke bliver prioriteret højt nok. Her er det vigtigt
at være fælles om at råbe politikerne op!

Serie:

Hvorfor er du medlem?
I 2005 læste jeg om Cykelturistugen i Thisted (arrangeret af Cyklistforbundet) i uge 30. Jeg ville
rigtig gerne cykle i Thy og omegn, så jeg meldte
mig ind i foreningen og deltog i en fantastisk
uge. Herefter fandt jeg Cyklistforbundet i Herning og kom med i bestyrelsen. Vi skulle også have gode aktiviteter i Herning. Det er en fornøjelse at arbejde med det.

pr. år

Hvordan bruger du cyklen i dit liv?
Jeg bruger cyklen dagligt på min tur fra København til DTU retur hele året. Men der, hvor cyklingen for alvor er sjovt, er når man kommer ud
over stepperne og oplever nye, ukendte steder.
Jeg tog bl.a. turen fra Bilbao til Porto alene igennem bjergene, hvor jeg for alvor fik skubbet nogle grænser.

”Cyklen er en stor
del af mit liv”

det, der er aktuelt for cyklister nu og her.

Hvem er du?
Jeg er ham ’cykeltypen’, der bruger for meget tid
og penge på at cykle. Om det er den daglige tur
frem og tilbage til DTU eller ud i skovene i weekenden, så er jeg frisk. Cyklen er en stor del af mit
liv og har været det i en del år nu. Fra min tid
som cykelkurér i Københavns gader til mit nuværende studieliv på DTU.
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PERSONLIGT MEDLEMSKAB

Der er mange forskellige måder at
være medlem af Cyklistforbundet på.

I er hovedsponsor for Cyklistforbundets VI CYKLER
TIL ARBEJDE. Hvorfor mener I, det er vigtigt at støtte?
VI CYKLER TIL ARBEJDE flugter godt med vores syn
på samfundsansvar. Vi forsker jo i udviklingen af
nye lægemidler, særligt inden for fedmerelaterede
sygdomme – men ved godt, at forebyggende sundhedsinitiativer er en langt bedre løsning. Forskning
viser, at der er betydelige sundhedsgevinster at hente, hvis man som medarbejder vælger cyklen frem
for mere inaktive transportformer som bil og bus.

NG
LI

Serie:

M E D L E M S M A G A S I N · 3/2020 · 84. årgang

EFTERÅR 2020

hverdagscyklister. Forår, sommer, efterår

M E D L E M S M A G A S I N · 2/2020 · 84. årgang

FORÅR 2020

EFTERÅR 2019

til cyklister og det eneste magasin til

REJSE

Optur
down under
SIDE 26

Coronaen
giver cyklen
et boost
SIDE 24

Hvorfor skal det
være så svært!
DSB og cyklerne
SIDE 8

hjelm?
Lovpligtig men
brug den,

Hvad mener I, man bør gøre for at styrke cyklismen
i Danmark? I
CYKLEN GLEMMES
Vi er selv meget begejstrede for de nye el-cykler, som
BYPLANLÆGNINGEN
vi nu tilbyder vores medarbejdere i Gubra, at de kan
lease over lønnen. Vi ser gerne at danske arbejdspladser bliver tilskyndet til at stille den slags købeeller låneløsninger af el-cykler til rådighed uden, at
medarbejderen skal beskattes af det. Fordelene for
vores sundhed og for klimaet er simpelthen for
åbenlyse.

Bag ligusterhækken
bliver du afhængig
af din bil
SIDE 18
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Vi skriver om alle slags cyklister – og om alt det, cyklister går op i:
REJSEHISTORIE FRA NORDKOREA
GREJ, GEAR OG GUIDES

LÆSERNE SPØRGER:

KAN EN CYKELLYGTE VÆRE FOR KRAFTIG?

som en overraskelse for ham. Ikke desto
mindre begyndte vi at klatre. Op og ned de
næste tre dage. Først til over 450 meter over
havet i området omkring Kuwolsan og ned
gennem landsbyen Whongchong. Vi fik her
at vide, at det var strengt forbudt at tage billeder, som om vi skulle se en statslig hemmelighed. Men det, vi så, var egentlig ikke
inkriminerende på nogen måde. Vi så landmænd, der pløjede deres marker, børn på cykel til og fra skole og små huse med frugter
til tørre i forhaven. Det var ikke anderledes,
end hvad man ser på landet i andre asiatiske
lande; et udviklingsland drevet af landbrug.
Problemet er, at den virkelighed ikke harmonerer med styrets ønskede projektion af landet udadtil som et veludviklet land, og det er
vel egentlig den primære årsag til, at turister
bliver begrænset i landet.

så den bliver CO2 neutral for dine børn og børnebørn?
Så skal cyklisterne have bedre tilbud - også i din kommune

Midt i denne mørketid kan oplevelsen i trafikken
hurtigt blive til et sandt flimmer af gadelamper,
billygter, cykellygter og lyskryds. Hvad med de
mange nye og kraftige cykellygter, der er
kommet på markedet, er de overhovedet lovlige?

TEKST MORTEN BRACKER / FOTO SHUTTERSTOCK

M

angeårigt medlem af Cyklistforbundet, Christian Oxenvad fra Hundested, har
skrevet til CYKLISTER og stillet
dette spørgsmål. Han er daglig
helårscykelpendler ude på landet, hvor det at anvende cykellygte ikke kun handler om at blive set men i høj grad også om at
kunne se vejen for sig. Kraftige
cykellygter kan være en stor
hjælp på uoplyste veje og stier,
men er der egentlig regler for,
hvor kraftige de må være?

BEKENDTGØRELSE OM CYKLERS
INDRETNING OG UDSTYR:
»For- og baglygter på cykel og
påhængs- eller sidevogn hertil
må ikke blænde den øvrige
trafik. For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være fastgjort
til køretøjet på en måde, der
sikrer, at lygten ikke ændrer
indstilling under kørslen og
skal være monteret således, at
lygtens kernestråler peger
henholdsvis lige fremad og lige bagud. Forlygte, der er beregnet til anvendelse på ubelyst vej, skal være indstillet
med et fald.”

Lygter må ikke blænde
Svaret er, at kraftige cykellygter
er lovlige. (Men de må IKKE
blænde. ) Reglerne for lygternes
lysstyrke er kun præciseret i den
anden ende af skalaen, altså for
hvor svage de må være. Her gælder det, at en cykellygte skal være tydeligt synlig på mindst 300
meters afstand. Dette er dog en
tommelfingerregel, for hvis det
fx er tåget, kan lygten selvfølgelig ikke ses på 300 meters afstand. Lygten skal desuden være
synlig fra siden.
Når det gælder de kraftige lygter, er der to enkle regler, når
man læser bekendtgørelsen. De
må ikke blænde og skal være
monteret efter reglerne.
Man kan derfor godt sige, at
der er en øvre grænse, men
grænsen er således ikke mere
specifik, end at lygterne ikke må
blænde den øvrige trafik, samt at
lygterne skal monteres på en
måde, så de ikke ændrer stilling
ved kørsel. Det betyder, at de ikke må kunne rykke sig, når du er

FOR AT GØRE EN LANG HISTORIE KORT: HUSK LYS PÅ
CYKLEN, OGSÅ GERNE KRAFTIGT LYS, OG SØRG FOR AT
DINE LYGTER OVERHOLDER
REGLERNE OG ER MONTERET
KORREKT. OG SUPPLÉR MEGET
GERNE MED EKSTRA REFLEKSER!

ude at cykle. Reglerne gælder for
både for- og baglygter.
Overhold minimumskravene
Der er naturligvis forskel på, om
man kører i byen eller på landet,
på oplyste veje og stier eller på
helt sorte landeveje. Er der masser af lys omkring dig, er der ikke grund til at anvende kraftige
cykellygter, her handler lygtebrug mest om at blive set af dine
medtrafikanter. Det er vigtigt, at
du bliver set, og at bilister fanger dig i spejlet eller øjenkrogen.
Derfor skal reglerne om minimumsstyrke også overholdes,
mest af alt for din egen sikkerheds skyld.
Hvornår skal du tænde lygterne?
Alle cykler skal have lys på i lygtetændingstiden, som er fra solnedgang til solopgang. Husk dog,
at loven også stiller krav om, at
du har tændte lygter i usigtbart
vejr, selvom det usigtbare vejr er
uden for lygtetændingstiden.
Det kan være, hvis der er meget
tåget eller kraftig regn eller sne.
Der findes nogle cykellygter
på markedet, som kan kommunikere med en app på din
smartphone og selv tænde og
slukke på de korrekte tidspunkter.

›

pr. år
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Hvad mener I, man bør gøre for at styrke cyklismen
i Danmark?
Vi er selv meget begejstrede for de nye el-cykler, som
vi nu tilbyder vores medarbejdere i Gubra, at de kan
lease over lønnen. Vi ser gerne at danske arbejdspladser bliver tilskyndet til at stille den slags købeeller låneløsninger af el-cykler til rådighed uden, at
medarbejderen skal beskattes af det. Fordelene for
vores sundhed og for klimaet er simpelthen for
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Hvordan bruger du cyklen i dit liv?
Jeg bruger cyklen dagligt på min tur fra København til DTU retur hele året. Men der, hvor cyk-
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Hvordan bruger du cyklen

i dit liv?

Fortsæt sætningen:
Cyklistforbundet skal ...
Promovere cyklismen på landsplan. Folk skal
vide, hvor meget cykler er i stand til. Ladcykler,
elcykler osv. kombineret med god offentlig transport vil kunne løse mange af dagligdagens gøremål. Som bosat i storbyen, synes jeg, at cyklen
ikke bliver prioriteret højt nok. Her er det vigtigt
at være fælles om at råbe politikerne op!
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Vi har bil, som vi mest bruger til og fra som-
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husstand
uanset,
cykelvenner.
CYKLISTFORBUNDET.DK/MEDLEM
hvor mange I er

SIDE 24 Bromptons i Cyklistforbundets butik, 1905.

Fortsæt sætningen: 500 kr. pr. år
Cyklistforbundet skal…
Gøre sig klart, at der er stor
forskel på forventninger til forbundet alt efter,
om man er i København eller i Midtjylland. I
Midtjylland er kommunen godt i gang med at nedlægge
busruter til
ungdomsuddannelser (for
få brugere). Så kan
man cykle 15 -20 km hver
vej. Og nej, der er
ingen FOR
cykelstiMENNESKER
– blot den hvide streg + 50
BYER
cm til
cyklister på en mørk landevej.
Hertil kommer
– min egen erfaring – at bilister
gerne blænder
cyklister med lys på, så man
må holde stille til
bilen har passeret.
Og Cyklistforbundet bør
ikke samarbejde med
kommuner uden om de lokale
afdelinger, som
derved
bliver sat på et sidespor.
Stort interview

Hvordan bruger I cyklen i jeres liv?
Vi bruger cyklen som det primære transportmiddel, dels fordi det er hurtigere at bruge
cykel i byen og dels for motion. Det er en frihedsfølelse at cykle fra sted til sted og nemt
at parkere og nemt at komme videre i den
indimellem tunge trafik i København.

”Nogle gange
virker
det som
TEMA
om, cyklister ikke
Hvorfor
skal der
forstår
trafik”

GUIDE

Gør cyklen
forårsklar
SIDE 17

være så mange
biler i København?

Rollinger
kører også ræs

Fortsæt sætningen:
Cyklistforbundet skal ...
Cyklistforbundet skal til stadighed arbejde
for forbedrede cykelstier og sikkerhed for
cyklister, særligt i de store byer. Derudover
bruge jeres indflydelse til at påvirke politikere til at forstå cyklismens indlysende
fordele i en storby. Et håb kunne være en
betalingsring i Indre By, så privatbilismen i
nogen grad kunne begrænses.

hjelm?”Ikke trygt for
Lovpligtig me
,
børn
n brug denmine

Hvordan får vi flere børn og unge til at cykle?
Det handler om at komme ud og gøre det trygt at
cykle, selvom man ikke er vant til det. Det skal
være sikkert at cykle. Man må ikke være bange
for at sende sin børn afsted i skole, lige som man
ikke må være bange for at cykle i København.
Der er mange forskellige (el)køretøjer på cykelstien ud over cykler. Hvad er din mening om
det?
Her må jeg være fuldstændig ærlig og sige, at
el-løbehjul er det mest fjollede, jeg har set i
Københavns gader længe. Lad folk købe et løbehjul, hvis de synes det er en god idé. Men de ligger jo og flyder over det hele. København er en
cykelby! Men generelt er jeg positivt stemt over
for elcykler og især ladcykler. De er super praktiske, og hvis det bringer flere folk på cyklen, er
det godt!

REJSER

Der er mange forskellige nye køretøjer i
byen og på cykelstien ud over cykler fx: elløbehjul, speed pedelecs, el-skateboard,
elcykler og ladcykler. Hvad er jeres mening
om det?
Vi har selv elcykler, og der må man begrænse sin lyst til hastværk. Det samme må gælde alle andre nye transportmidler. Det er en
opdragelse på linje med at få et kørekort til
bil. Nogle gange virker det som om, cyklister
ikke forstår trafik; myldretrafik, vigepligt,
hensyn, overhalingsregler og at køre efter
forholdene. Der synes vi allerede, at Cyklistforbundet blander sig fornuftigt i debatten,
og det er jo bare at blive ved med at fremme
en god kultur på cykelstierne i København.
Men den stress, der er i byerne, er jo også på
grund af biler, så en langsigtet begrænsning
af den ville være ideel, men det er tilsyneladende svært at debattere, selvom det klimamæssigt sandsynligvis bliver påkrævet en
skønne dag – nok i nær fremtid.

Bjergkørsel i et
siger vi i CF.
af verdens mest
TEMA:
lukkede lande
IMOD

at cykle i Viborg”

LÆSER SPØRGER

SIDE 22

TEKST JØRGEN SCHLOSSER
FOTO MARIE HALD

SIDE 27

FOR/
M
TVUNGEN HJEL

Kan en cykellygte
være for kraftig?
SIDE 30

TEKST JØRGEN SCHLOSSER
FOTO MARIE HALD

Vil Benny Engelbrecht
bruge cyklen i den
R OM BØ
grønne omstilling?
DE
INTERVIEW MED DEN NYE MINISTER
OM KLIMA, EL-LØBEHJUL,
CYKELPULJE OG MEGET MERE.

TEMA

KLIMA OG CYKLING
11 SIDERS TEMA

Cykling skal ind med
modermælken

med overborgmester
Hvad synes du, der skal forbedres,
Frank
Jensen
i dit område?
Der bør være oplyste cykelstier
SIDE
12 til Herning. Det på alle større
indfaldsveje
er der ikke i dag. Jeg
ved, at det er et prioriteringsspø
rgsmål, men der
er ikke noget at diskutere.
Unge skal ikke sætte
livet på spil for at komme
i skole. Kommer der
gode cykelstier uden for byen,
kan elcyklen benyttes af de unge uddannelsessøg
ende, og børn
kan cykle til skole og fritidsaktivitete
r.

Cyklende transportminister

OG CYK
RN

I er hovedsponsor for Cyklistforbundets VI CYKLER
TIL ARBEJDE. Hvorfor mener I, det er vigtigt at støtte?
VI CYKLER TIL ARBEJDE flugter godt med vores syn
på samfundsansvar. Vi forsker jo i udviklingen af
nye lægemidler, særligt inden for fedmerelaterede
sygdomme – men ved godt, at forebyggende sundhedsinitiativer er en langt bedre løsning. Forskning
viser, at der er betydelige sundhedsgevinster at hente, hvis man som medarbejder vælger cyklen frem
for mere inaktive transportformer som bil og bus.

Ny serie:

te til cykelpause. Kræfterne

26 liv og har været det i en del år nu. Fra min tid
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Hvorfor er du medlem?
I 2005 læste jeg om Cykelturistugen
i Thisted (arrangeret af Cyklistforbunde
t) i uge 30. Jeg ville
rigtig gerne cykle i Thy og
omegn, så jeg meldte
mig ind i foreningen og deltog
i en fantastisk
uge. Herefter fandt jeg Cyklistforbunde
t i Herning og kom med i bestyrelsen.
Vi skulle også have gode aktiviteter i Herning.
Det er en fornøjelse at arbejde med det.

REJSEHvem er du?

Jeg er først og fremmest medlem pga. SygKlister,
Coronaen
som er Cyklistforbundets ungdomsafdeling. Her
”Unge
skal
ikke
giverhar
cyklen
vi et fællesskab,
hvor der er rigsætt
mulighed for e
cykelnørderi i alle mulige henseender, lige fra
et boost
livet
på
cykelpolospil
til dirt-jumping.

”Cyklen er en stor
del af mit liv”

Hvem er du?
Jeg er Klara, pensionist, der
bruger en af mine tre
cykler næsten hver dag. Om
det er en cykeltur
som turleder for Cyklistforbunde
ts Herning-afdeling eller en indkøbs- eller
”trænings-tur” i lokalområdet underordnet.
M E D L E M S M A Ger
A S I N · 1/2020Cyklen
· 84. årgang
skal ud! Nu er
jeg 74 år, så påklædningen
er vigtig, men kaffen
og pausen er også god.

DIGITALT UNGDOMSMEDL
EMSKAB

på at cykle. Om det er den daglige tur
Opturogfrempenge
og tilbage til DTU eller ud i skovene i weekdownenden,
under
så er jeg frisk. Cyklen er en stor del af mit

Hvad betyder cyklen/cyklisme for jeres virksomHUSSTANDSMEDLEMSKAB
hed?
DIGITALT
SIDE
Cyklen er både mål og middel til en sundere
og mereUNGDOMSMEDLEMSKAB
holdbar
livsstil.
for os SENIORMEDLEMSKAB
i Gubra,
Sandvang, 23
år, der
har Det er kerneværdier
Digitalt
hvor vi hellere springer iungdomssadlen og engagerer os aket digitalt ungdomsmedlemskab
tivt – også i debatten – frem
for bare at vente
ogMEDLEM
se
BLIV
PÅ
medlemskab.
For dig, der er
CYKLISTFORBUNDET.DK/MEDLEM
tiden an. Cyklen kan ikke redde verden, men
den er
18 - 35 år.
én blandt mange løsninger
på pr.
de år
mindst 17, ifølge
200 kr.
FN, store globale problemer, vi står med. I dagligdagen i Gubra er den et forfriskende pusterum for dem,
som vælger at tage cyklen på arbejde. Der går også
SIDE
tit sport i den blandt nogle af de seriøse ryttere, og
det kan til tider blive ret skægt.

FOTO METTE FRANDSEN

›
—› Cykelpolitik

· 2/2020 · 84. årgang

9S
I

pensionist 200 kr.

Hvorfor har I valgt at blive firmamedlem?
Vi er to ’klima- og cykeltosser’, som gerne vil gøre noget godt for samværet på vores arbejdsplads, for vores fælles sundhed og for klimaet. Vi synes, at Cyklistforbundet rammer alle dele lige godt. Gubra har
været ivrige deltagere i VI CYKLER TIL ARBEJDE så
langt tilbage, vi kan huske. Vi vil gerne være en cykelvenlig arbejdsplads, og Cyklistforbundet hjælper
os med gode råd og inspiration.
PERSONLIGT MEDLEMSKAB

PERSONLIGT MEDLEMSKAB
VIRKSOMHEDSM EDLEMSKAB
HUSSTANDSMED LEMSKAB

Cyklistforbundet · CYKLISTER · 1/2020 · 29

NG
LI

SENIORMEDLEMSKAB

Der er mange forskellige
måder at
være medlem af Cyklistforbu
ndet på.
Mød Klara Søndergaard,
der har et
Sewniormedlemseniormedlemskab
skab
til 200 kr. årligt.
For dig, der er

slut, og vi skulle vende næsen mod Pyongyang. Fire dages cykling i Nordkorea var
overstået, og hvilken oplevelse det var. En
oplevelse der overgik mine vildeste forventninger. Ikke nok med, at vi fik oplevet en
ufatteligt frodig og rig natur, som kun er ringe dokumenteret, vi fik også mulighed for at
komme helt tæt på, hvad der føltes som det
rigtige Nordkorea og se ganske almindelige
nordkoreanere i øjnene og se, hvordan de lever. Dét havde simpelthen ikke været muligt
i en bus.
Rejsen var arrangeret af rejsebureauet
Above Borders og Oliver Emil Andersens
virksomhed, Behind Handlebars.

EFTERÅR 2019

Læs mere:
cyklistforbundet.
dk/firmamedlem

DIGITALT UNGDOMSMEDLEMSKAB

BLIV MEDLEM PÅ
CYKLISTFORBUNDET.DK/MEDLEM

Serie:

Hvem er Gubra?
Gubra er en privatejet biotekvirksomhed. Vi laver
forskning og rådgivning i ny medicin indenfor især
stofskiftesygdomme som fedme, sukkersyge og fedtlever. Vores kunder og samarbejdspartnere er primært medicinalselskaber og akademiske institutioner. Vi grundlagde virksomheden sammen i 2008. Vi
holder til i det grønne område i Hørsholm.

EFTERÅR 2019

Mød grundlæggerne af biotekvirksomheden
Gubra, Niels Vrang og Jacob Jelsing. Gubra er
virksomhedsmedlem og hovedsponsor af dette
og næste års udgave af VI CYKLER TIL ARBEJDE.

HUSSTANDSMEDLEMSKAB

Deltagerne mødte utroligt smukke scenerier. Du kan følge Behind Handlebars på
Instagram, hvor Oliver poster sine karakteristiske foto, taget bag styret.

Gennem frodigt landskab
På fjerde og sidste dag i sadlen startede vi
ved Ullim vandfaldet nær Wonsan og begav
os ned gennem Pori-Gol dalen. Et mere frodigt landskab end tidligere, og det var også
tydeligt, at området her var mere beboet.
Bjerge tronede i horisonten og efter et par
velfortjente kilometer ligeud, begyndte vi
nok engang at klatre opad. En asfalteret vej
førte os denne gang op gennem terrænet,
som var ligeså flot som dagen før, og her fik
de stærkeste bjerggeder i gruppen mulighed for at prøve hinanden af med små hidsige ryk op ad bjerget. Efter et par kilometer
i de bjergrige omgivelser, var dagens tur

— Rejseartikler fra hele verden
MEDLEMSMAGASIN
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C

Hårdeste cykeloplevelse i mit liv
Den følgende dag stod vi over for den største
prøvelse på turen – og faktisk også den
hårdeste cykeloplevelse i mit liv indtil videre. Ad snoede grusveje mellem farverige efterårstræer begyndte turen stilfærdigt op ad
Ogwansan-bjerget, men blot få hundrede
meter efter, vi var hoppet i sadlen, kom et
skilt til syne: 17 %. Hurtigt fik vi smidt cyklen ned i det første gear, som man ellers aldrig troede, man skulle få brug for, og vi begyndte opstigningen. Nogle måtte overgive
sig til bjergets stejlhed og det ujævne underlag for at trække op. Værst var det dog for vores kære nordkoreanske guides. Mr. Rim havde igen trukket i skjorte og jakkesætsbukser,
og fordi hverken Mr. Rim eller Mr. Li nogensinde lærte, hvordan gear fungerer, til trods
for utalige fremvisninger, måtte de ret tidligt på stigningen overgive sig og trække op.
Langt om længe nåede vi toppen i over 700
meters højde, og selv de mest hårdt kæmpende i gruppen proklamerede, at turen op
var det hele værd, for udsigten, der mødte
os, var grønne bjerge, så langt øjet kunne se
under en blå himmel. Og efter et velfortjent
hvil kom nedkørslen. En nedkørsel jeg nok
aldrig vil glemme. En lang, snoet men bred
grusvej førte os ned af bjerget med træer i alle efterårets farver på begge sider og høje
bjerge i baggrunden. Normalt er jeg glad for
fart og en hurtig nedkørsel, men her blev jeg
simpelthen nødt til at stoppe op flere gange.
Stoppe for helt at fornemme, hvor stor en
oplevelse det egentlig var at cykle i de her
omgivelser. Følelsen af at trille ubesværet
ned af Ogwansan er en følelse, som jeg kun
kan håbe at opnå igen.

Cyklistforbundet · CYKLISTER · 1/2020 · 27
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FIRMAMEDLEMSKAB

På cykel i et af
verdens mest
lukkede lande
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PERSONLIGT MEDLEMSKAB

Der er flere forskellige måder at være
medlem af Cyklistforbundet på.

Oliver Emil
Andersen fortæller
om sin cykelrejse i
et land, som få
besøger.

Forsikringsselskab kan afvise
at dække
Det, der måske er nok så vigtigt
at være klar over, er, at dit
forsikringsselskab kan nedsætte
eller helt afvise dækningen af en
skade, hvis du som cyklist ikke
overholder lovgivningen, uanset
om det er din eller modpartens
skyld i øvrigt.

— Gode guides

— Gear og inspiration

Serie:

Hvad hvis?
Christian Oxenvad spørger til
sidst også om, hvad sanktionerne er, hvis man ikke overholder
lygtereglerne. Svaret på dette er
til gengæld lysende klart: Bliver
man stoppet af politiet, og er der
ikke lys på cyklen, eller lygterne
ikke opfylder lovens krav, så koster det 700 kroner i bøde.
Om der er sanktioner i den anden ende af skalaen for cykellygter, der blænder eller peger for
højt, er nok i princippet tænkeligt, men det er naturligvis sværere at vurdere, og det er ikke
noget redaktionen endnu har
hørt eksekveret i praksis.

Må cykellygter blinke?
Her er reglerne faktisk temmelig
konkrete: En forlygte må gerne
lyse gult, hvidt eller blåligt. Hvis
den lyser gult, må den ikke blinke, men hvis den lyser hvidt eller blåt, må den gerne. Hvis lyg-

30 · Cyklistforbundet · CYKLISTER · 1/2020

›
—› Cykelmennesker

ten blinker, skal den gøre det
med mindst 120 blink i minuttet.
Baglygten skal lyse rødt, og en
baglygte må gerne blinke. Det
skal i så fald også ske med
mindst 120 blink pr. minut, hvilket er ret hurtigt.

Mette Specht efterlyser
handling i en by, der selv
kalder sig en CYKELBY
-

TEKST JØRGEN SCHLOSSER

Det er nu,
det gælder!
SIDE 7

CYKLEN GLEMMES I
BYPLANLÆGNINGEN

GUIDE

Bag ligusterhækken

bliver du afhængig
Sådan pumper
af din bil
du din cykel
SIDE 18
– rigtigt
SIDE 22

EKSTRA NEDSAT:
Vandtæt poncho
SIDE 23

FOTO MARIE HALD
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DIGITALT UNGDOMSMEDLEMSK
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SENIORMEDLEMSKAB
BLIV MEDLEM PÅ
K/MEDLEM
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Hvem er I?
og bor i København.
Vi er begge skuespillere
bruger til og fra somVi har bil, som vi mest
vi nærmest altid
merhuset, så i byen kører
elcykler, en på landet
på cykel. Tammi har to
en Brompton, en Short
og en i byen. Jens har
har også en
John og en elcykel. Tammi
ved at sælge, fordi
Brompton, som hun er
nok, men synes det er
hun ikke bruger den
har købt vores
en fantastisk cykel. Vi
butik, 1905.
Bromptons i Cyklistforbundets
i jeres liv?
Hvordan bruger I cyklen
det primære transportVi bruger cyklen som
er hurtigere at bruge
middel, dels fordi det
motion. Det er en fricykel i byen og dels for
sted til sted og nemt
hedsfølelse at cykle fra
komme videre i den
at parkere og nemt at
i København.
indimellem tunge trafik

500 kr. pr. år

Fortsæt sætningen:
...
Cyklistforbundet skal
til stadighed arbejde
Cyklistforbundet skal
og sikkerhed for
for forbedrede cykelstier
store byer. Derudover
cyklister, særligt i de
til at påvirke politibruge jeres indflydelse
indlysende
kere til at forstå cyklismens
håb kunne være en
fordele i en storby. Et
i
By, så privatbilismen
betalingsring i Indre
nogen grad kunne begrænses.
nye køretøjer i
Der er mange forskellige
ud over cykler fx: elbyen og på cykelstien
el-skateboard,
løbehjul, speed pedelecs,
Hvad er jeres mening
elcykler og ladcykler.

Hvordan får vi flere børn og unge til at cykle?
Det handler om at komme ud og gøre det trygt at
cykle, selvom man ikke er vant til det. Det skal
være sikkert at cykle. Man må ikke være bange
for at sende sin børn afsted i skole, lige som man
ikke må være bange for at cykle i København.
Der er mange forskellige (el)køretøjer på cykelstien ud over cykler. Hvad er din mening om
det?
Her må jeg være fuldstændig ærlig og sige, at
el-løbehjul er det mest fjollede, jeg har set i
Københavns gader længe. Lad folk købe et løbehjul, hvis de synes det er en god idé. Men de ligger jo og flyder over det hele. København er en
cykelby! Men generelt er jeg positivt stemt over
for elcykler og især ladcykler. De er super praktiske, og hvis det bringer flere folk på cyklen, er
det godt!

11 SIDERS TEMA

SIDE 7

GUIDE

Sådan pumper
du din cykel
– rigtigt

SIDE

Mød Klara Søndergaard,

til 200 kr. årligt.

DIGITALT UNGDOMSMEDLEMSKAB

Sewniormedlemskab
For dig, der er
pensionist 200 kr.

SENIORMEDLEMSKAB
BLIV MEDLEM PÅ
CYKLISTFORBUNDET.DK/MEDLEM

pr. år

TEMA
BYER FOR MENNESKER

Stort interview
med overborgmester
Frank Jensen

REJSER

SIDE 27

LÆSER SPØRGER

Kan en cykellygte
være for kraftig?

Fortsæt sætningen:
Cyklistforbundet skal…
Gøre sig klart, at der er stor forskel på forventninger til forbundet alt efter, om man er i København eller i Midtjylland. I Midtjylland er kommunen godt i gang med at nedlægge busruter til
ungdomsuddannelser (for få brugere). Så kan
man cykle 15 -20 km hver vej. Og nej, der er
ingen cykelsti – blot den hvide streg + 50 cm til
cyklister på en mørk landevej. Hertil kommer
– min egen erfaring – at bilister gerne blænder
cyklister med lys på, så man må holde stille til
bilen har passeret.
Og Cyklistforbundet bør ikke samarbejde med
kommuner uden om de lokale afdelinger, som
derved bliver sat på et sidespor.

at cykle i Viborg”
Mette Specht efterlyser
handling i en by, der selv
kalder sig en CYKELBY
SIDE 22
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Serie:

PERSONLIGT MEDLEMSKAB

Der er flere forskellige måder at være
medlem af Cyklistforbundet på.
Mød grundlæggerne af biotekvirksomheden
Gubra, Niels Vrang og Jacob Jelsing. Gubra er
virksomhedsmedlem og hovedsponsor af dette
og næste års udgave af VI CYKLER TIL ARBEJDE.

Hvorfor er du medlem?
I 2005 læste jeg om Cykelturistugen i Thisted (arrangeret af Cyklistforbundet) i uge 30. Jeg ville
rigtig gerne cykle i Thy og omegn, så jeg meldte
mig ind i foreningen og deltog i en fantastisk
uge. Herefter fandt jeg Cyklistforbundet i Herning og kom med i bestyrelsen. Vi skulle også have gode aktiviteter i Herning. Det er en fornøjelse at arbejde med det.

”Unge skal”ikke
Ikkesætte
trygt for
livet på spil for at
mine børn
i skole.”

Bjergkørselkomme
i et
af verdens mest
lukkede lande

SIDE 30

Hvem er du?
Jeg er Klara, pensionist, der bruger en af mine tre
cykler næsten hver dag. Om det er en cykeltur
som turleder for Cyklistforbundets Herning-afdeling eller en indkøbs- eller ”trænings-tur” i lokalområdet er underordnet. Cyklen skal ud! Nu er
jeg 74 år, så påklædningen er vigtig, men kaffen
og pausen er også god.

Hvordan bruger du cyklen i dit liv?
Som så mange andre blev jeg ramt at kræft. Det
var i 2007. En meget alvorlig lungeoperation førte til cykelpause. Kræfterne blev væk, men målet
blev sat: Op på cyklen igen – og Ringkøbing Fjord
rundt sammen med 1500 andre cyklister. Det
lykkedes igen. Hvert år træner jeg til denne tur.
Cyklen giver mig så mange dejlige cykelvenner.

Hvorfor skal der
være så mange
biler i København?
SIDE 12
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Læs mere:
cyklistforbundet.
dk/firmamedlem

TURCYKLING

FIRMAMEDLEMSKAB
HUSSTANDSMEDLEMSKAB
DIGITALT UNGDOMSMEDLEMSKAB
SENIORMEDLEMSKAB
BLIV MEDLEM PÅ
CYKLISTFORBUNDET.DK/MEDLEM

”VI CYKLER TIL
ARBEJDE flugter
godt med vores syn
på samfundsansvar.”

FAMILIE PÅ 4
TESTEDE
ØSTERSØRUTEN
GUIDE

SIDE 17

Rollinger
kører også ræs

Hvad betyder cyklen/cyklisme for jeres virksomhed?
Cyklen er både mål og middel til en sundere og mere
holdbar livsstil. Det er kerneværdier for os i Gubra,
hvor vi hellere springer i sadlen og engagerer os aktivt – også i debatten – frem for bare at vente og se
tiden an. Cyklen kan ikke redde verden, men den er
én blandt mange løsninger på de mindst 17, ifølge

som vælger at tage cyklen på arbejde. Der går også
tit sport i den blandt nogle af de seriøse ryttere, og

I er hovedsponsor for Cyklistforbundets VI CYKLER
TIL ARBEJDE. Hvorfor mener I, det er vigtigt at støtte?
VI CYKLER TIL ARBEJDE flugter godt med vores syn
på samfundsansvar. Vi forsker jo i udviklingen af
nye lægemidler, særligt inden for fedmerelaterede
sygdomme – men ved godt, at forebyggende sundhedsinitiativer er en langt bedre løsning. Forskning
viser, at der er betydelige sundhedsgevinster at hente, hvis man som medarbejder vælger cyklen frem
for mere inaktive transportformer som bil og bus.
Hvad mener I, man bør gøre for at styrke cyklismen

i Danmark? I
CYKLEN GLEMMES
Vi er selv meget begejstrede for de nye el-cykler, som
BYPLANLÆGNINGEN
vi nu tilbyder vores medarbejdere i Gubra, at de kan

lease over lønnen. Vi ser gerne at danske arbejdsBag ligusterhækken
pladser bliver tilskyndet til at stille den slags købebliver du
afhængig
eller låneløsninger af el-cykler til rådighed uden, at
medarbejderen skal beskattes af det. Fordelene for
af din bil
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TEKST JØRGEN SCHLOSSER
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REJSE

Optur
down under
SIDE 26

KONTAKT: Jørgen Schlosser

Coronaen
giver cyklen
et boost
SIDE 24

TEMAdet kan til tider blive ret skægt.

Cykling skal ind med
modermælken

Hvad synes du, der skal forbedres, i dit område?
Der bør være oplyste cykelstier på alle større
indfaldsveje til Herning. Det er der ikke i dag. Jeg
ved, at det er et prioriteringsspørgsmål, men der
er ikke noget at diskutere. Unge skal ikke sætte
livet på spil for at komme i skole. Kommer der
gode cykelstier uden for byen, kan elcyklen benyttes af de unge uddannelsessøgende, og børn
kan cykle til skole og fritidsaktiviteter.

Hvorfor har I valgt at blive firmamedlem?
Vi er to ’klima- og cykeltosser’, som gerne vil gøre noget godt for samværet på vores arbejdsplads, for vores fælles sundhed og for klimaet. Vi synes, at Cyklistforbundet rammer alle dele lige godt. Gubra har
været ivrige deltagere i VI CYKLER TIL ARBEJDE så
langt tilbage, vi kan huske. Vi vil gerne være en cykelvenlig arbejdsplads, og Cyklistforbundet hjælper
os med gode råd og inspiration.

FN, store globale problemer, vi står med. I dagligdaR OM B
Ø
gen i Gubra er den et forfriskende pusterum for dem,
DE

SIDE 24

Gør cyklen
forårsklar

Hvem er Gubra?
Gubra er en privatejet biotekvirksomhed. Vi laver
forskning og rådgivning i ny medicin indenfor især
stofskiftesygdomme som fedme, sukkersyge og fedtlever. Vores kunder og samarbejdspartnere er primært medicinalselskaber og akademiske institutioner. Vi grundlagde virksomheden sammen i 2008. Vi
holder til i det grønne område i Hørsholm.

OG CYK
RN

Fortsæt sætningen:
Cyklistforbundet skal ...
Promovere cyklismen på landsplan. Folk skal
vide, hvor meget cykler er i stand til. Ladcykler,
elcykler osv. kombineret med god offentlig transport vil kunne løse mange af dagligdagens gøremål. Som bosat i storbyen, synes jeg, at cyklen
ikke bliver prioriteret højt nok. Her er det vigtigt
at være fælles om at råbe politikerne op!

KLIMA OG CYKLING

Det er nu,
det gælder!
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der har et
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NYE MINISTER
INTERVIEW MED DEN
OM KLIMA, EL-LØBEHJUL,
MERE.
CYKELPULJE OG MEGET

om det?
begrænmå man
M E Vi
D Lhar
E Mselv
S Melcykler,
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N der
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Det samme må gælse sin lyst til hastværk.
Det er en
de alle andre nye transportmidler.
at få et kørekort til
opdragelse på linje med
det som om, cyklister
bil. Nogle gange virker
vigepligt,
SIDE 22
ikke forstår trafik; myldretrafik,
og at køre efter
hensyn, overhalingsregler
vi allerede, at Cyklistforholdene. Der synes
fornuftigt i debatten,
forbundet blander sig
ved med at fremme
og det er jo bare at blive
i København.
en god kultur på cykelstierne
i byerne, er jo også på
Men den stress, der er
begrænsning
grund af biler, så en langsigtet
men det er tilsynelaPERSONLIGT MEDLEMSKAB
af den ville være ideel,
selvom det klimadende svært at debattere,
Der
er mange forskellige måder at
VIRKSOMHEDSMEDLEMSKAB
NEDSAT:
EKSTRA
bliver påkrævet en
mæssigt sandsynligvisvære medlem af Cyklistforbundet på.
poncho
HUSSTANDSMEDLEMSKAB
Vandtæt
fremtid.
skønne dag – nok i nær
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Hvorfor er du medlem?
Jeg er først og fremmest medlem pga. SygKlister,
som er Cyklistforbundets ungdomsafdeling. Her
har vi et fællesskab, hvor der er rig mulighed for
cykelnørderi i alle mulige henseender, lige fra
cykelpolo til dirt-jumping.
Hvordan bruger du cyklen i dit liv?
Jeg bruger cyklen dagligt på min tur fra København til DTU retur hele året. Men der, hvor cyklingen for alvor er sjovt, er når man kommer ud
over stepperne og oplever nye, ukendte steder.
Jeg tog bl.a. turen fra Bilbao til Porto alene igennem bjergene, hvor jeg for alvor fik skubbet nogle grænser.

Vil Benny Engelbrecht
bruge cyklen i den
grønne omstilling?

EFTERÅR 2020

Hvem er du?
Jeg er ham ’cykeltypen’, der bruger for meget tid
og penge på at cykle. Om det er den daglige tur
frem og tilbage til DTU eller ud i skovene i weekenden, så er jeg frisk. Cyklen er en stor del af mit
liv og har været det i en del år nu. Fra min tid
som cykelkurér i Københavns gader til mit nuværende studieliv på DTU.

Cyklende transportminister
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Husstandsmedlemskab
For hele din
husstand uanset,
hvor mange I er

FORÅR 2020

EMSKAB

Vinter 2021

Priser og formater

EFTERÅR 2019
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MATERIALEFRIST

1362 København K

le gange
ker det som
cyklister ikke
står trafik”

MEDLEM
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e forskellige måder at
på.
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g Jens Jørn
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medlemskab.

UGE

Fakta om CYKLISTER

vores sundhed og for klimaet er simpelthen for
åbenlyse.

Tlf. 27 52 43 25

Hvorfor skal det
være så svært!
DSB og cyklerne
SIDE 8

hjelm?
Lovpligtig men
brug den,
siger vi i CF.

TEMA:
FOR/IMODHJELM
TVUNGEN

jsc@cyklistforbundet.dk
cyklistforbundet.dk

1/1 til kant
210x279 mm
Husk 5 mm til beskæring

1/1 med margin
190x259 mm

1/2 tværformat
190x125 mm

1/2 højformat
90x259 mm

Bagside
210x240 mm
Husk 5 mm til kant

