
Den 12. juni 2022 
 

Store Cykeldag Hvidovre 
 

Startsted er Hvidovre Rådhus. 

Du finder os på Brøndby-Hvidovres Cykelforhindringsbane. 
 

Program : 
 

09.45 Vi mødes på Brøndby-Hvidovre Cykelforhindringsbane, ved Hvidovre Rådhus. Der er lidt morgen-

brød, samt æbler og vand til turen. Og der er rygposer med indhold til de først 70 deltagere. 

Dagen er fyldt med aktivitet, og vi har lige tid til at følge med i den store teltby og de første aktivite-

ter i Børnenes Tour 2022, inden vi fortsætter med vores egen tur, Store Cykeldag 2022 Hvidovre. 

Husk også at udfylde sedlerne til cykeltrafikkonkurrencen, hvor der ved turens afslutning i Middel-

alderlandsbyen er super fine præmier på spil ved lodtrækningen blandt de deltagere, som har af-

leveret sedler med de korrekte svar. 

10.10 Vi er i gang og ved Cykelforhindringsbanen er der velkomst og en kort gennemgang af Store  

Cykeldagsturens rute og indhold, ved formand for Brøndby-Hvidovre Afdeling, John Barber.  

10.25 Vi samles ved den Gule Port, hvor der er officiel velkomst til dagens aktiviteter, ved Hvidovre  

Borgmester Anders Wolf Andresen, inden der er ”Sæt i gang” på Store Cykeldagsturen 2022. 

11.00 Første stop på Store Cykeldagsturen Hvidovre 2022 er Hvidovre Torv, hvor Thomas Otzen, Brøndby-

Hvidovre Afdeling, fortæller om tilblivelsen og indholdet af det gitter, som omgiver torvet. 

Vi cykler og undervejs på turen kommer vi forbi blandt andet :  Femagervej, Kløverprisvej,  

Park Allé (Brøndby), Brøndbyskoven, Voldgade, Stavnsbjergvej, Byvej, Avedøre Tværvej, Voldgade 

(igen), Strand Esplanaden (Brøndby) Ulsøparken, Midlergårdsvej og Nybovej, inden vi når målet på 

Brøndby Middelalderlandsby. 

12.45 Ved Middelalderlandsbyen oplever vi Middelalder landsbystemning. Og på den moderne side er 

der stillet cykelkage frem. På Middelalderlandsbyen kan du spise din medbragte mad. Og du kan 

købe både mad og drikke til rimelige priser.  

 

13.00 På Brøndby MiddelalderLandsby, trækkes der lod om super fine præmier, blandt de deltagere, 

som har afleveret seddel med de korrekte svar i dagens cykeltrafikkonkurrence. 

Første præmie er en ny cykel, sponsoreret af Brøndby og Hvidovre Kommuner. Anden og Tredje 

præmier er gavekort på henholdsvis 500 og 300 kr, sponsoreret af Fri BikeShop, Hvidovrevej 251. 

 
Bestyrelsen for Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling : 

Vi håber, at I alle må få en god tur på Store CykelDag 2022. Hvidovre 
 

 

   
Bemærk, at tidspunkterne er cirka tider.  


