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Om Cyklistforbundet
Cyklistforbundet er hverdagscyklisternes interesseorganisation, 
der siden 1905 har kæmpet for at forbedre forholdene for 
Danmarks 4,5 millioner cyklister. Organisationen er 
medlemsbaseret, og forbundet har ca. 15.000 medlemmer.

Cyklistforbundet har bl.a. til formål:

Via en bred vifte af aktiviteter og cykelpolitiske indsatser lokalt 
såvel som nationalt er Cyklistforbundet med til at sikre bedre 
forhold og oplevelser for cyklisterne. Årligt er op mod 300.000 
børn og voksne med i Cyklistforbundets landsdækkende 
kampagner – Alle Børn Cykler, Vi Cykler Til Arbejde, LYS PÅ - 
med Ludvig og Store Cykeldag.

Cyklistforbundet ledes af en hovedbestyrelse for hele landet. Det 
lokale initiativ varetages af en lang række afdelinger og 
repræsentanter landet over.

http://www.cyklistforbundet.dk/

- at øge fremkommeligheden og sikkerheden for cyklister,
- at skabe større tryghed for cyklister i trafikken,
- at fremme cyklisme til gavn for sundhed, miljø / klima og 
samfundsøkonomi,
- at sikre cyklismen en central blivende plads som en 
ligeværdig transportmåde.

Cyklistforbundets lokalafdeling i Aalborg
Afdelingen arbejder på at forbedre cyklisters forhold i Aalborg 
kommune gennem en kontinuerlig konstruktiv dialog med de 

kommunale myndigheder 
og byrådspolitikere samt 
v i a b i d r a g t i l d e n 
cykelpolitiske debat. 

I de seneste år er der 
gennemført en række 
forskellige aktiviteter, 
herunder cykelpolitiske 

debatmøder, diverse cykel-events og særlige tema-udflugter - alt 
sammen mhp. at sætte fokus på cykelsagen og skabe gode 
cykeloplevelser. Afdelingen bidrager også til Aalborg 
Bæredygtighedsfestival.  

Afdelingen hører gerne fra cyklister, der vil bidrage aktivt. Der er 
gode muligheder for at deltage på et niveau, der passer den 
enkeltes temperament og tid.

Facebook: https://www.facebook.com/cyklistforbundetaalborg/

Bliv medlem af Cyklistforbundet
Jo flere medlemmer, jo stærkere står cykel-sagen. Med et 
medlemskab af Cyklistforbundet får du medlemsbladet CYKLISTER 
hvert kvartal, elektronisk nyhedsbrev, adgang til gratis  juridisk 
rådgivning i forbindelse med cykel-uheld + tilknyttede 
forsikringssager, adgang til en lang række rabatter og andre 
fordele, som forbundet hele tiden arbejder på at skaffe til 
medlemmerne. Dertil kommer, at Cyklistforbundets sekretariat og 
dets medarbejdere sammen med frivillige landet over gør en 
ihærdig ildsjæle-indsats for at sikre, at cyklisternes interesser bliver 
hørt og tilgodeset i videst muligt omfang.

Medlemskontingent pr. år
- Alm. medlemskab 350 kr.
- Husstandsmedlemskab 500 kr.
- Ungdomsmedlemskab (18-35 år) 200 kr. 
- Seniormedlemskab (pensionister) 200 kr.
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http://www.cyklistforbundet.dk/
https://www.facebook.com/cyklistforbundetaalborg/?fref=ts


Lørdag d. 20. Juni: Gjøl Bigård – Honning & Fjordland. Start: 
Nørresundby Torv 09:00. En sansetur gennem overvejende flade 
vidder ad biveje og grusveje, med måske et par markante og dog 
mindre landhævninger i landskabet, frem til en af landsdelens 
nyere besøgs-attraktioner, nemlig 
Gjøl Bigård, der har udviklet et 
besøgskoncept siden 2014. Biavler 
og ejer Lars Bo Christensen 
fortæller og viser rundt incl. kaffe 
og brød. Mulighed for at købe Gjøl 
Bigård honning på glas. Måske 
bliver der også tid til at bestige ”Bjerget”, der troner med sine 16 
m tæt på bigården og fjorden. 25 kr. for medlemmer af 
Cyklistforbundet og 75 kr. for andre (kontant). I alt ca. 60 km t/r. 
Forv. afsl. ca. kl. 18:00. Tilm. senest torsdag d. 18/6 2020 på: 
cykeltureaalborg@gmail.com. Skriv ”Gjøl” og navn på deltager. 
Turl.: Mike White

Lørdag d. 22. August: Bad Seed Brewing – Bryggeri & Bynære 
Vidder. Start: Vejgård Torv 10:00. Oplevelsesudflugt til Bad Seed 
Brewing, det lille og meget roste mikro-bryggeri, der i slutningen 
af 2018 efter et par år på Sjælland etablerede sig i den tidligere 
sodavandsfabrik Landkær tæt på Gudumholm øst for Aalborg og 
siden da har videreudviklet bryggeriets eksklusive ølvarianter. Vi 
kører først en tur ad sideveje og markveje med indlagt picnic-
pause til at lægge bunden inden prøvesmagning og rundvisning på 
det lille landbryggeri. 50 kr. for medlemmer af Cyklistforbundet og 
150 kr. for ikke-medlemmer (kontant). I alt ca. 40 km t/r. Forv. afsl. 
ca. kl. 16:30. Tilm. senest torsdag d. 20/8 2020 på: 
cykeltureaalborg@gmail.com. Skriv ”Øl” og navn på deltager. 
Turl.: Mike White

Torsdag d. 10. September 2020: Byens Bagveje – Aalborg 
BæredygtighedsFestival. Start: Gabels Torv 16:30. Opdagelsestur 
ad bagveje, genveje, omveje, sideveje og vildveje på kryds og 

tværs gennem centrale bydele 
i Aalborg og Nørresundby 
inklusive 2 ”bjergetaper” og 
en ”kunst-etape”. Cykl med 
på denne urbane jungle-
ekspedition og visuelle sanse-
tur med eksempler på nye 
veje, andre veje, baggårde og 

miljøer mellem husene, der bare venter på at blive opdaget af 
nysgerrige cyklister. Gratis for alle deltagere. I alt ca. 20 km t/r. 
Ingen tilmelding, bare mød op til start. Turl.: Mike White

Mange andre cykelture

Ud over de omtalte ture afholdes mange cykelture, som ad 
småveje og stier fører os ud i de skønne landskaber i Aalborgs 
omegn. Formålet er tredobbelt: Landskabsoplevelse; god 
motion; socialt samvær. Tempoet afpasses efter deltagerne og 
forholdene - roligt på korte ture, noget hurtigere på langture.  Vi 
kommer jævnligt på grusveje, dvs. ikke egnet til meget smalle 
dæk. Undervejs holder vi madpakkerast et naturskønt sted; på 
længere ture er der flere ophold.

Turledere: Jens Christensen, Lene Luther, Anders Otte, Britt 
Regnholt

A) Fast tid og mødested: Hver tirsdag i maj, juni, august og 
september er der cykeltur med afgang kl. 17:30. Mødested: 
Skipperen (krydset Hobrovej / Vestre Allé). Vekslende ruter, 
turlængde typisk ca. 30 km. Ingen tilmelding, mød blot op.

B) Spontanture: Andre ture afholdes mere spontant, herunder 
med blik for vejrudsigt - både som aftenture og som dagture. 

Aftenture afgår som regel kl. 17:30. Turlængde 15-40 km. F.eks. 
Klitgård; Hammer Bakker; Poulstrup Sø; Lindenborg Å.

Dagture (lørdag el. søndag) er oftest længere, op til 50-100 km. 
F.eks. Lille Vildmose; Rold Skov; kunst v. Dronninglund.

På enkelte ture besøges et arrangement, eller det kan ske, at vi 
reserverer plads til spisning eller kaffe på traktørsted. 

Spontanturene annonceres som regel med kort varsel, og 
invitation sker via en mailliste.

Mailliste: Ønsker du at komme på maillisten for spontanture, så 
send en besked til cykeltureaalborg@gmail.com. Så får du også 
påmindelse pr. mail om de allerede planlagte ture samt 
orientering om andre arrangementer i regi af Cyklistforbundets 
Aalborg afdeling. Det er helt uforpligtende at stå på listen.

Søndag 5. April: KulturBrugsen Sebbersund – LokalKolorit & 
Æblekage. Start: P-pladsen foran Bauhaus (City Syd, Skalborg) 
09:30. Via bagveje til Sebbersund på overgangen mellem Nibe 
Bredning og Halkær Bredning, hvor vi skal besøge den 
bevaringsklassificerede gamle Sebber 
Brugsforening´s epoke-bygning og 
repræsentanter for den nuværende 
meget aktive kulturforening, der vil 
fo r tæl le , v i se rundt , sørge for 
kaffe+hj.lavet æblekage og muligvis 
guidet tur op på det markante 31 m 
høje Skt. Nikolaj Bjerg. Picnic-stop undervejs. 25 kr. for 
medlemmer af Cyklistforbundet og 75 kr. for andre (kontant). I 
alt ca. 60 km t/r. Forventet afslutning ca. 18:00. Tilmelding 
senest fredag d. 3/4 2020 på: cykeltureaalborg@gmail.com. 
Skriv ”Brugs” og navn på tilmeldte. Turleder: Mike White

Lørdag 2. Maj: Helgstrand Dressage – Heste For Millioner & 
Skovtur. Start: Nørresundby Torv 10:00. Oplevelsestur ad 
kringlede veje, med madpakkestop, til det unikke internationale 
hestecenter Helgstrand Dressage (etabl. 2008) i Uggerhalne, der 
udvikler, træner og omsætter heste for ca. en halv mia. kr. årligt. 
Vi får en spændende rundvisning og en dressur-opvisning med 
en tidl. kvindelig garderhusar. Hjemover kører vi gennem 
Hammer Bakker med muligt stop hos Café Ideon. 25 kr. for 
medlemmer af Cyklistforbundet og 75 kr. for ikke-medlemmer 
(kontant). I alt ca. 45 km t/r. Forv. afsl. ca. kl. 18:00. Max. 50 
deltagere (”Først til mølle”). Tilm. senest torsdag d. 30/4 2020 
på: cykeltureaalborg@gmail.com. Skriv ”Heste” og navn på 
deltager. Turl.: Mike White

Alle er velkomne på 
cyklistforbundets ture
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