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Dronningborg springer pa jernhesten 
Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Dronningborg  i 2012. Aktiviteterne går hånd i  

hånd med en række trafikale  forbedringer for dig som cyklist i Dronningborg.

Cykling er sjovt
Cykling giver oplevelser og fællesskab. Det 

er også godt for sundheden og trængslen 

på vejene. Alle aktiviteter i folderen er lavet  

af ansatte i skole, SFO, daginstitutioner, IFO, 

RGF, Politiet og virksomhederne CCL Label 

A/S, Carl J. Nielsen & Søn A/S og Bygma 

Randers A/S i et samarbejde med Randers 

Cykelby og Cowi. 

Du kan få flere oplysninger om cykelprojek-

tet i Dronningborg på www.randerscykelby.

dk

Hele foråret suser ansatte i daginstitutioner, 
skole og virksomheder rundt på elcyk-

ler, de har lånt af Randers Cykelby.

HUSK:

21/4

Cykel-event
Stor cykel-event i Dronningborg lørdag den 

21. april. Randers Cykelby inviterer hele fa-

milien til en spændende cykeldag i Dron-

ningborg.

Oplev et professionelt BMX-show, prøv skæ-

ve og mærkelige cykler, deltag i cykelkon-

kurrencer, få tips til en smart cykelfrisure 

under hjelmen, lån en cykelbog eller køb en 

cykelkage og meget mere. Det sker lørdag 

den 21. april fra kl. 10-13 ved biblioteket i 

Dronningborg.
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Virksomheder 
giver den gas
Ansatte på virksom-

heder og Rismølle-

skolen har i foråret 

haft fuld knald på 

spinningscyklerne i 

Randers Gymnasti-

ske Forening for at komme i form 

til landevejene. De aktive deltagere fortsæt-

ter turene i det fri hele foråret og deltager 

i den landsdækkende motionskampagne 

i maj måned ”Vi cykler til arbejde” www.

vcta.dk, og Fjordløbet søndag den 12. april  

www.fjordløbet-randers.dk

BMX-show og mountainbike
Kom og vær med til at indvie den nye BMX-

bane ved Dronningborghallen torsdag den 

24. maj fra klokken 15-16. Her vil nogle af 

Danmarks bedste Freestyle-cyklister give 

opvisning. Efter showet giver de masser af 

seje tips og tricks til friske drenge og piger.

Fra klokken 16-17 suser vi en tur rundt på 

den nye mountainbikebane i området rundt 

om Dronningborghallen – så HUSK din 

mountainbike.

Familieture på jernhest
Skovtur på cykel

Pak madkurven og tag alle generationer i 

familien med på cykelskovtur søndag den 

10. juni. Turen er på 24 kilometer, og vi kø-

rer i roligt tempo til Hulen i Linde. Der er af-

gang klokken 10 fra Dronningborghallen. 

Turen slutter klokken 14. RGF er arrangør 

og giver kildevand til alle deltagere. 

Historisk tur med skattejagt

Oplev Dronningborgs historiske steder på 

cykel. Arkivar Tina Knudsen Jensen fra Mu-

seum Østjylland vil være guide på turen, 

hvor børn og barnlige sjæle kan finde skjul-

te skatte. Turen finder sted søndag den 24. 

juni fra kl. 10-12. Mødested er foran biblio-

teket i Dronningborg. 

El-ladcykler og løbecykler i 
børnehaver
Børnehuset Himmeldalen og daginstitutio-

nen Rismøllen udlåner el-ladcykler til foræl-

dre og løbecykler til børnene. 

Daginstitutionen Rismøllen afholder cykel-

temauge fra den 7. -11. maj, hvor børne-

ne skal synge, tegne og lære om cykelsik-

kerhed, deltage i sjove cykellege og meget 

mere. Torsdag den 10. maj fra kl- 15-16 er 

forældrene indbudt til at lære forskellige cy-

kellege, de kan lave sammen med deres 

børn. 

I Børnehuset Himmeldalen suser børnene 

rundt på løbecykler hele foråret og lærer 

balance og koordination via cykellege. Bør-

nehaven inviterer til stor sommerfest med 

tema om løbecykler og ladcykler fredag den 

15. juni.

Rismølleskolen 
Skolen afholder cykeltemadage i dagene 

29-30 og 31. maj med masser af cykel-

aktiviteter, cykelværksteder og cykelsange. 

Temadagene afsluttes med en stor cykelfest 

den 31. maj. Alle, der cykler til skolefesten, 

får en cykelvest.

Randers Cykelby betaler halvdelen af delta-

gerprisen for børn og unge under 16 år, der 

deltager i Fjordløbet søndag den 12 august. 

www.fjordløbet-randers.dk



Dronningborg cykler - 
aktivitetskalender
Sæt kryds i kalenderen :)
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Cykel-event ved biblioteket
21. april kl. 10-13

•	 BMX-show

•	 Cykelkonkurrencer

•	 Tips	til	frisuren

•	 Lån	en	cykelbog

•	 Køb	en	cykelkage

– for hele familien!

Cykellege på Rismøllen
10. maj kl. 15-16

•	 Forældre	og	børn	lærer	 

cykellege

Skovtur til Hulen i Linde
10.	juni	kl.	10-14

•	 Afgang	fra	RGF

•	 Vi	kører	24	kilometer	til	Hulen	

i	Linde

– husk madkurven!

Se kort over ruter og tiltag på bagsiden af kalenderen 

Indvielse af BMX-banen
24.	maj	kl.	15-16

•	 Opvisning	i	freestyle

•	 Tips	og	tricks

•	 Prøvetur	på	den	nye	mountain-

bikebane	kl	16-17

– don’t be square! Be there!

Sommerfest hos 
Børnehaven Himmeldalen
15.	juni

•	 Stor	sommerfest	

	 med	cykler

Skattejagt
24.	juni	kl.	10-12

•	 Historisk	rejse	på	cykel

•	 Mødested	foran	biblioteket	i	
Dronningborg

– god jagt!
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Nye cykelstier og mountainbikebane
I løbet af 2012 anlægger Randers Kommune cykelstier langs 

Toldbodgade og Nyholmsvej. Der bliver en cykel- og gangsti 

fra Toldbodgade til Benzonvej. Mellem Dronningborghallen og 

skolestien ved Højriis planlægger kommunen også at anlægge 

en cykel- og gangsti.

I området ved Dronningborghallen bliver der anlagt en to kilo-

meter lang mountainbikebane til de friske, der vil have syre i 

benene og sved på panden. 

Signatur

Cykel- og gangsti
Cykelsti
MTB bane
Rute1
Rute2
Rute3
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Læs mere på www.randerscykelby.dk

Find os på www.facebook.com/randerscykelby eller søg på: ”op på jernhesten”
Du kan deltage i konkurrencer og få nyheder.

Tur til lystbådehavn med  ladcykel – rute 1
Af Lene Kull

Vi er en familie med tre mindre børn, der har investeret i en 

ladcykel med el, da vi har valgt ikke at have bil. I weekender-

ne kører vi ofte en tur fra vores lejlighed i Bjellerupparken til 

den lille lystbådehavn ved fjorden, hvor vi går en tur på diget. 

Her kom jeg meget som barn, da min morfar havde en lille 

jolle liggende. Børnene nyder naturen og de fine både, og jeg 

mindes min egen barndom ved fjorden. Derefter går ruten 

ind ad Toldbodgade og op gennem Tøjhushaven. Her holder 

vi en lille pause, så børnene kan bruge legepladsen. Herfra 

cykler vi videre til biblioteket og låner bøger. Så går turen til 

Storegade, hvor vi spiser frokost på et af spisestederne, in-

den vi cykler hjem ad Udbyhøjvej. Ruten er på 8,5 kilometer.

Venzuela med fjord – rute 2
Af Gert Jensen

Jeg holder specielt meget af en cykelrute langs Ran-

ders Fjord en sommerdag, hvor sejlerne flokkes på 

fjorden, og fuglene kvidrer. Den begynder ved kolo-

nihaveforeningen Venzuela, og fortsætter langs 

dæmningen ud mod Dronningborg og slutter ved 

rastepladsen på Tjærbyvej. Turen ved fjorden byder 

på et rigt dyreliv, og jeg har et par gange været hel-

dig at hilse på Mikkel Ræv. Ruten er ikke længere 

end 4-5 kilometer, og det er derfor oplagt at tage 

sine børn med. Hvis man har flere kilometer i be-

nene, kan turen forlænges helt ud til Fladbro.

Østrupskov på mountainbike – rute 3
Af Jan Votteler

Jeg cykeltræner meget, og en af mine favoritruter starter 

ved lystbådehavnen i Dronningborg, følger diget til Tjærby 

med en afstikker ned mod fjorden og tilbage til Vestrup. 

Derefter går turen videre gennem Albæk, en 6% stig-

ning op til Østrup og stejlt ned til Lodsstien igennem 

Østrupskoven. Stien følges til Mellerup med en afstikker 

til Støvring. Retur ad landevejen mod Randers med en 

omvej over Gimming, Lem og afslutning på banestien til 

Dronningborg. I Østrupskoven er der god mulighed for at 

forlænge ruten og få noget mudder på cyklen og tøjet   

–  ruten er 30 kilometer. Den kræver en mountainbike og 

 giver sved på panden.

Dine cykeloplevelser


