
Bliv medlem 
 
Danmark er et dejligt cykelland. Det kan blive endnu bedre, men det sker ikke af sig selv. 
Bliv medlem af Cyklistforbundet. Et personligt medlemskab koster 350 kr om året. 200,- for 
unge og ældre (også husstande) og 500,- for hele husstande. 
 
 

Du får meget igen 
Som ekstra bonus får medlemmerne medlemsbladet Cyklister samt: 

• kontante fordele 

• rabat på cykelgrej 

• gratis retshjælp ved uheld 

• ture og oplevelser med den lokale afdeling 

 
 

Cyklistforbundet arbejder for: 

• at skabe bedre forhold for cyklister i hele Danmark 

• at fremme cyklismen 

• at tale cyklisternes sag blandt politikere og interesseorganisationer 

• at cyklen bliver opfattet som et seriøst transportmiddel 

• at det er trygt og sikkert at cykle for børn og ældre 

• at flere cykler 
 
 

Støt Cyklistforbundets arbejde:  
 
 
Bliv medlem via linket nederst til højre på forsiden af vores hjemmeside,  eller 
skriv til cyklistforbundet.hf@gmail.com   
 
 

Læs mere om Cyklistforbundet  
Hørsholm og Fredensborg Afdeling på  

 
www.cyklistforbundet.dk/hf 

 

og på 
 

www.facebook.com/CyklistforbundetHoersholmogFredensborg/ 

Tag på cykeltur med 

Cyklistforbundet 
Hørsholm og Fredensborg 

Afdeling 
2020 



Planlagte ture 2020 

I 2020 har vi planlagt fire cykelture 

Den første tur er en Cykeltur til Høsterkøb og 
Femsølyng den 14. juni 

 
Vi mødes kl. 10.00 på Kokkedal station 
(vestsiden) 
Slutsted: Ligeledes på Kokkedal station, ca. kl. 
14.30. Vi cykler først ad ”Kystbanestien” til 
Rungsted Hegn og Folehaven. Dernæst ad 
Gammelmosevej til Høsterkøb Kirke. I Femsø-
lyng gøres ’pitstop’. 
Vi cykler derefter videre gennem Høsterkøb, ad cykelsti til Ravnsnæsvej og 
langs Usserød Å tilbage til Kokkedal Station. 
Turen er gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Husk madpakke og drikkelse. 
Påklædning efter vejret. 
Turleder: Gert Lusty 2980 2136 Turen er på ca. 25 km. 

Den anden tur er en historisk cykeltur fra Nivå Camping til Fredensborg 
Museum den 21. juni fra kl 10.00 til ca. 13.30. 
 
I samarbejde med Karlebo Lokalhistoriske Forening gennemføres den årli-
ge historiske cykeltur. Ruten går fra Nivå Camping gennem det smukt be-
voksede søområde, der tidligere blev anvendt som lergrave af de omkring-
liggende teglværker.  Forbi Nivå Teglværks Ringovn og Nivågård, Nivå Kir-
ke og Fredtoften til Fredensborg Museum, Avderødvej 19, 2980 Kokkedal, 
hvor deltagerne er velkomne til at indtage deres medbragte mad i den 
smukke museumshave. Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simon-
sen, formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening, vil møde os ved museet 
og vil der bl.a. fortælle om den engang så betydningsfulde teglværksindu-
stri i området. Og om godsejer Johannes Hages store betydning for hele 
Nivå-området.  Museet vil være åbent når vi ankommer. Turen tilbage til 
Nivå Camping vil gå gennem Vejenbød og forbi Nivå Center. 
Ledere på cykelturen: Bjørn Sandberg og Frank E. Jakobsen 
 
Mødested: Indkørslen til Nivå Camping, Sølyst Allé, 2990 Nivå.  
Deltagelsen er gratis og alle er velkomne. 
Tilmelding ikke nødvendig. 
Kontaktperson: Bjørn Sandberg, 6130 2980, bjoern.sandberg@gmail.com. 

 
 
  

Den fjerde tur er en sensommertur  til Bøllemosen i Jægersborg Hegn den 
22. august fra kl. 10.00 
 
Turen afsluttes ca. kl 15.00 
 
I samarbejde med DN Fredensborg arrange-
rer vi en sensommertur langs kystbanen mod 
syd. 
Vi kører fra Kokkedal Station ad kystbanestien 
til Frederik d. 7’s Grotte i Skodsborg. Derfra 
går turen ad Kongestien ind i Jægersborg 
Hegn, hvor frokosten indtages inden besøget i 
Bøllemosen. 
Hjemad går turen ad Grisestien. 
Turens længde er 20-25 km. Gert Lusty er turleder. 
Husk: Madpakke og drikkevarer 
Ingen tilmelding. Gratis. Ale er velkomne. 
Mødested: Kokkedal Station ved stationsbygningen. 
Turleder: Gert Lusty, 2980 2136. 

Den tredje tur er en sensommeraftentur torsdag den 13. august kl 19.00.  
 
I august cykler vi vores traditionsrige sensommeraftentur. Det er i år torsdag 
den 13. august kl. 19.00 - ca. 21.00 
Hidtil har det været tørvejr på disse ture. Sidste år havde det dog regnet så 
meget, at vi måtte lægge turen om. Så i år 
prøver vi igen, om vi kan cykle i Langstrup Mo-
se. Vi starter på Kokkedal Station, vestsiden. 
Vi cykler mod nord langs Usserød Å, gennem 
Langstrup Mose, gennem Dageløkke, Humle-
bæk og Nivå. Vi forventer at være tilbage på 
Kokkedal Station ca. kl. 21.00.  
 
Husk cykellygter. Alle er velkomne og det er 
gratis. Tilmelding ikke nødvendig. 
Turleder vil være Jens E. Pedersen, tlf. 2365 5590.  

 
NB! Alle vore ture er gratis og kræver generelt ingen tilmelding.  


