
Sådan kom vi fra start i 2023: 

 

11.1.23: 11 stk. Turleder Jens Thomsen. 39,12 km. Der var meget 

blæst og vi tog medvind på udtur og betalte prisen på vejen hjem.  

Ud til Hjerm – cykelsti til Gimsing – mod Vinderup – Volstrupvej – 

Hjerm – mod øst og til højre ved Hummelmosevej – Hvam – cykelsti 

langs Skivevej – Fabersvej og Lægaardvej. En flot tur med super 

stemning på holdet, men vi var meget trætte ved hjemkomst.  

 

18.1.23: Jeg blev hjemme – det var alt for glat. 

 

25.1.23 - 14 stk. Turleder Kjeld. 40 km over Sørvad – Agerfeld – Vind. En god tur, men 

også en hård tur med bakker og modvind og blæst. Men så kom medvinden    ! 

 

1.2.23: 9. stk. Jens T turleder. 36 km over Hestbjergvej – Vind – Skjernvej - Nr. Felding. 

Det var blæst og storm. Regnen kom først, da vi kom hjem. En god tur, men hård. 

 

8.2.23: 14 stk. Jens T turleder. 34 km. 

Lægaardvej, Fabersvej, cykelsti Skivevej, Hummelmosevej, 

Limfjorden, Volstrup, ind mod Hjerm – hjem. 

Vejret var flot med medvind ud og modvind på hjemturen. Tørvejr. 

Koldt for fingrene. Godt vi ikke er nogle piv-høns. 

 

15.2.23: 9 stk. Turleder Jens T. 33 km. Naur – Asp – Vejrumstad – Sir. 

Dejligt vejr, men tåget hele vejen. Vi hørte om cykelkollega, der har brækket håndled 2 

steder ved at vælte på cyklen. Det var den klassiske model med, at jakken sniger sig ned bag 

sædet – så er man fanget. Det står slet ikke til diskussion. Tanker til dig, kære Grete. 

 

22.2.23: 14 stk. Turleder Jens T. 32 km. 

Mod Hjerm, Lindegårdvej, Tellingvej, Kviumvej – ud til Skivevej og over mod Hvam og hjem. 

Ved Martin Merrilds gård på Kviumvej - var vi alle 14 på vægten og vi kom på godt 1100 kg. 

Sikken dyrebar last, der var samlet lige dér. Vi har faktisk ikke fået lov til at stå på vægten, 

men vi har gjort det før. Jeg var med til det for 2-3 år siden – da var vi en last på 8-900 kg. 

Så der har været nogle flere spire-vipper iblandt dengang.  

 

1.3.23: 15 stk. Turleder Vera - 32 km: Ud med gammel 

cykelsti fra Mejdal til Tvis – videre ad Breinholtvej til 

Jagthytten. Hjem over Tvis, Tvis Mølle, Mejrup, Hornshøj. 

Dagens deltagere var: Inger, Anna, Lisbeth, Bente V., Vera.  

Jens K, Hans Jørgen, Kristian, Leon, Sergei, Gunner H, Vagn, 

Peter, Bent C., Gunnar ”fra svømning”.  

 

 

Kære alle med-cyklister. 

Tak for de første 2 måneder af 2023. Det har været gode ture, vi har lagt bag os. 

Godt for lungerne med så meget frisk luft og i det hele taget en lise for sjæl og krop. 

Bedste hilsner fra Vera. 
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