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Hornbæk springer op på jernhesten 
Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 

2011. Aktiviteter går hånd i hånd med en række trafi kale forbedringer 

for dig som cyklist i Hornbæk, eksempelvis fl ere og mere trafi ksikre 

stier. 

Hvor kan jeg cykle? 
Du kan låne en ladcykel, tage på cykeltur 

i det grønne, dyste på cykler mod andre 

lokale virksomheder eller noget helt fjerde. 

Sæt cykelkalenderen op på opslagstavlen, 

kig forbi www.randerscykelby.dk og meld 

dig til aktiviteterne på 

www.facebook.com/randerscykelby

Med venlig hilsen

Aktivitetsgruppen: Jeanette Aaby (Horn-

bæk Børnegård), Flemming Abildgaard 

(Hornbæk Skole), Ulrich Müller (Hornbæk 

Cykel klub), Klaus Hindbo (ELRO), Lars 

Maagaaard (Randers Naturskole), Johan-

ne Krogh (Randers Kommune), Peter Hav-

torn (Østjyllands Politi) og Henrik Bojsen 

(COWI) 

Cykling for sjov
Oplev det er sjovt at cykle. Det er samtidig 

godt for sundheden, miljøet og trængslen 

i biltrafi kken på vejene. Hornbæk Skole, 

Hornbæk Børnegård, Hornbæk Cykelklub 

og ELRO har planlagt aktiviteter med hjælp 

fra Randers Kommune og COWI. Det hele 

hører hjemme under projektet Randers 

 Cykelby.

Har du ideer til cykelaktivite-
ter i Hornbæk? 
Kontakt et af medlemmerne i aktivitets-

gruppen. Kontaktinfo står på de kommen-

de sider.

Cykelaktivite terne 
blev skudt i gang 

d. 17. september 2010 
med blandt andet bmx 

show på Hornbæk Skole. 
Foto: Jeannot Huyot



Cykel ud i det grønne
Hornbæk Cykelklub, www.hcc-randers.dk 

arrangerer 3 lokale cykelture for både den 

garvede cyklist og dig, der sjældent cykler. 

Mød op ved REMA 1000 i Hornbæk med 

din cykel og tag naboen med.

1. Fussingø på mountainbike, søndag d. 

3. april, mødetid kl. 13

 En 8 km tur i afvekslende terræn, hvor 

mountainbike er en nødvendighed. 

Turkort kan ses ved internetsøgning på 

”Fussingø, mountainbike”.

2. Hornbæk-Randers t/r, 1. maj, mødetid 

kl. 13 

 En 11 km tur med pause midtvejs, hvor 

deltagerne får lejlighed til at prøve 2 

ruter mellem Hornbæk og Randers - 

alle kan deltage.

3. Tour de Hornbæk, 19. Juni, mødetid kl. 

13

 Deltagerne deles op i tre grupper efter 

hastighed - alle kan deltage.

Har du ønsker og ideer til cykelture om-

kring Hornbæk, så kontakt Ulrich Müller, 

duhs@mail.dk

Virksomheder cykler om kap
Hvilken virksomhed har gode ben? Virk-

somheder i Hornbæk dyster mod hinan-

den i aktiviteterne:

1. Motionsrace med pasta : 4. marts kl. 

17:00-19:00 inviterer ELRO til hold-

dyst på motionscykler på Elrovej 1. Der 

måles på kørte kilometer + andre sjove 

tillægskonkurrencer, og både cyklister 

og publikum/supporters kan få en pa-

staret undervejs. Meld et hold til fra din 

virksomhed, din vej, en forældregruppe 

etc. – mail til kh@elro.dk  senest 25. 

februar. Også tilmelding for supporters 

og publikum, der vil spise med. Pasta-

pris: 60/30 kr. voksen/barn, øl og vand 

kan købes

2. Vi cykler til arbejde – www.vcta.dk – 

hvor en kampagne skal få medarbej-

derne på virksomheder i Hornbæk ind 

som deltagere i maj måned. 

Kontakt: Klaus Hindbo, ELRO kh@elro.dk

Har du ideer
til cykelaktiviteter i 

Hornbæk? Kontakt et 
af medlemmerne i 
aktivitetsgruppen. 

Kontaktinfo står her i  
folderen.



Cykelkalender
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husk din hjelm!

Hornbæk Cykelklub
• Fussingø på mountainbike, 

søndag d. 3. april, kl. 13 ved 
Rema

• Hornbæk-Randers t/r, 1. maj, 
kl. 13 ved Rema

• Tour de Hornbæk, 19. Juni, 
kl. 13 ved Rema

Hornbæk Skole
• Cykelemneuge fra 16. til 20. 

maj

• Cykelservice/værksted i maj

• Cykelorienteringsløb og quiz i 
foråret

• ”Hornbæk cykler” fra d. 2. til 
31. maj

• Cykelbus - forsøg i maj-juni

• Hornbæk Skoles cykelregler vil 
blive revideret i maj og juni

Lokale virksomheder
• Motionsrace med pasta d. 4. 

marts  kl. 17-19, Elrovej 1

• Vi cykler til arbejde – kam pag-
ne i maj – www.vcta.dk

Foto: Jeannot Huyot

Hornbæk Børnegård
• Mød en ladcykel: indvielse 
 d. 24. marts kl. 15

• Book en ladcykel: fra 24. 
marts

• Lær at cykle: i april og maj

• Cykeltemadag: arrangement 
d. 25. maj kl. 15.30

Se kort over ruter og trafi ktiltag på 
bagsiden af kalenderen 



Gl Viborgvej

Fladbrovej

Hvidemøllevej

Gudenå

Vasen Randers RegnskovSkovsyrevej

Skole

    Cykelrute i Hornbæk by

    Cykelrute til Randers

Her bliver det nemmere og mere trafi ksikkert at cykle:
1. På H. C. Andersens Vej kommer der fartdæmpere

2. Nyt lyskryds i krydset Fladbrovej/Gl. Viborgvej

3. Ny kommunal sti på grusvej fra Olivarius Jürgensens 
Vej mod syd og nyt lag grus på stien mod Randers By

4. Ny rampe ved trappen fra Hvidemøllevej ved Tørve-
bryggen til p-pladsen og ny sti videre til den eksiste-
rende sti ved Regnskoven

5. Cykelstien på nordsiden af Gl. Viborgvej ved Hornbæk 
Skole bliver dobbeltrettet
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Lån en ladcykel
Hornbæk Børnegård har fået tre christiania-

bikes med plads til fi re børn i hver. Børne-

gården får også en forbedret cykelbane, 

hvor børnene kan lære lidt om at cykle i 

trafi kken indenfor sikre rammer.

1. Mød en ladcykel: indvielse d. 24. marts 

kl. 15. Cyklerne præsenteres af cykelex-

pert og tidligere verdensmester Jørgen 

Schmidt. Hør nærmere om sikkerhed, 

faciliteter og se en udstilling med fotos 

og tegninger om ladcyklerne

2. Book en ladcykel: På tavlen kan børne-

gårdens familier fra 24. marts booke en 

ladcykel for en weekend. Familierne kan 

cykle sig til en fælles oplevelse og sam-

tidig deltage i en konkurrence om den 

bedste ladcykelhistorie med foto

3. Lær at cykle: en gruppe kommende 

skolebørn får i april-maj mulighed for 

at træne cykelfærdigheder 1-2 gange 

ugentligt. Det sker på børnegårdens 

egen cykelbane

4. Cykeltemadag d. 25. maj kl. 15.30: mor 

og far kan se, hvordan det går på cykel-

banen. De voksne får også mulighed for 

at prøve ladcyklerne, og den bedste lad-

cykelhistorie og foto kåres 

Kontakt: Jeanette Aaby, Hornbæk Børne-

gård, jeanette.aaby@randers.dk

Cykling på skoleskemaet
Hornbæk Skole har en række cykelaktivi-

teter i skoleåret 2010/2011:

1. Cykelemneuge fra 16. til 20. maj, hvor 

alle klasser deltager i forskellige aktivite-

ter

2. Cykelservice/værksted drevet af elever  

åbner i maj. Her kan elever og lære-

re få tjekket cyklens luft, refl ekser og 

 smøring. Ole Bro Jensen er tovholder

3. Cykelorienteringsløb og quiz i foråret  

langs Gudenåen med brug af smart-

phone-applikation med 5.-6.  klasserne 

som aktive deltagere 

Læs mere på www.randerscykelby.dk

4. ”Hornbæk cykler” fra d. 2. til 31. maj, 

der er den samme periode som den 

landsdækkende kampagne ”Vi cykler til 

arbejde”. Alle kan deltage: elever, lære-

re, forældre, naboer og virksomheder

5. Cykelbus. Der etableres forsøg i maj-

juni, hvor eleverne i de mindre klasser  

følges med kammerater i skole med 

forældre og ældre elever som cykel-

chauffører. Interesserede passagerer og 

chauffører kan melde sig til Flemming 

Abildgaard – mere info følger

6. Hornbæk Skoles cykelregler vil blive 

revideret af Skolebestyrelsen i perio-

den maj-juni. Se de gældende regler 

på Internettet via søgning med ordene 

”Hornbæk Skole, cykelregler”

Hornbæk Skole bygger videre på fl ere års 

arbejde med cykelaktiviteter, hvor cyklen 

tænkes ind i både en pædagogisk og sund-

hedsmæssig ramme.

Kontakt: Flemming Abildgaard, Hornbæk 

Skole, fl emming.abildgaard@skolekom.dk

Find os på www.facebook.com/randerscykelby
Du kan deltage i konkurrencer og få nyheder.
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