
Cykelture og sightseeing i sommeren 2014 for medlemmer af AIF Senior Idræt 

Bemærk at alle cykelture køres om torsdagen og starter kl. 1000. Turenes mødested varierer men fremgår af 

dagens program. 

 5. juni Sommerens første cykeltur har tradition for at være en af de korte ture. Vi mødes ved vores 

klubhus på Stadion og kører en tur i nærområdet, med blandt andet en del af Kringelstien og 

Vikingelandsbyen indlagt. Turen er ca. 15 km. Vi slutter ved klubhuset, hvor vi spiser vores 

medbragte madpakker. 

 12. juni Dagens tur går fra Klubhuset nordpå mod Pederstrup. 

Her i denne lille hyggelige landsby med museum og 

købmand vil vi spise vore medbragte madpakker. 

Under hjemturen vil vi satse på en kop kaffe. Turen er 

på ca. 25 km. 

 19. juni Nu skal vi til Hedeland. Vi mødes ved tunnelrøret 

under jernbanen og kører langs Parkvej til Selsmosen og fortsætter gennem Kragehave til 

Hedehusene. Ved Brandhøjgaardsvej kører vi ind i Hedeland. I området ved skibakken spiser 

vi vores madpakker. Hjemturen går via Reerslev, Torslunde og Ishøj Landsby til Albertslund. 

Hvis man har lyst, kan man gøre ophold ved Bakkehuset. Turen er nok på 35 km. 

 26. juni Heldigvis er vi igen i år blevet inviteret til de hyggelige Pensionisthaver ved Vridsløselille. 

Antje, Bente og Per lægger velvilligt have til, og vi indtager på sædvanlig vis de traditionelle 

matjesfileter med nye kartofler. Dette herlige traktement, der består af sild, kartofler, løg, 

brød, smør, en øl, en snaps, kaffe og kage koster i alt 75 kr. På vore 3 første cykelture vil det 

være muligt at tilmelde sig – samt ikke mindst at betale – til Bent. Af pladshensyn stopper vi 

tilmeldingen ved 45 personer. Inden vi nyder alle herlighederne og ikke mindst det hyggelige 

selskab, skal vi samle lidt appetit. Vi mødes ved Tunnelrøret, hvorfra vi kører omkring 

Vallensbæk og Tranegilde Mose – med ophold ved Bredekærgaard. På vejen hjem mod 

Pensionisthaverne kører vi gennem Ishøj Dyrepark. Turen er ca. 15 km. 

 3. juli Turen går fra P-pladsen ved Føtex mod Valbyparken, hvor vi skal se på blomster, inden vi 

besøger Restaurant Mellemfortet. Her kan vi købe 3 gode håndmadder, 1 øl og 1 snaps for 75 

kr. Turen er på ca. 40 km. 

 10. juli Vi kører fra Bakkehuset mod Mosede Fort, hvor vi, inden vi nyder den medbragte madpakke, 

har mulighed for en dukkert i Køge Bugt. På hjemvejen gøres det holdt ved Strandkiosken 

Mandalay. Turen er nok ca. 35 km. 

 17. juli I dag går turen til Smørmosen, som er et grønt område i Herlev kommune, hvor vi håber at 

kunne spise de medbragte madpakker i tørvejr. Turen udgår fra Klubhuset og bliver nok på ca. 

30 km. Pitstop på hjemturen ved Naturcentret. 

 24. juli Turen går i dag mod Køge Bugt, hvor der atter vil være mulighed for en dukkert i bølgerne, 

inden vi besøger Restaurant Kabyssen. Her indtages frokosten, som kunne bestå af 3 stk. 

smørrebrød, 1 øl og 1 snaps for kun 80 kr. Vi mødes ved Tunnelrøret og kører vel ca. 20 km. 



 31. juli Vi cykler over broerne til Kalvebod Fælled og Naturcentret her, hvor vi vil indtage de 

medbragte solide madpakker. Hjemturen foregår langs Ørestad Syd, Vejlands Allé og over 

Sjællandsbroen. Den inddæmmede del af Amager, som rent faktisk ligger under havets 

overflade, er et spændende, grønt område. Vi starter fra Føtex p-pladsen. Turen bliver på ca. 

45 km. 

 7. august I dag går turen til Jonstrup Vang. Madpakken sætter vi til livs ved den smukke skovsø, 

Aphrodites Øje. Medbring gerne et tæppe, da der ikke altid er bænkepladser nok. Vi følger de 

dejlige skovstier for at finde frem til Restaurant Skovlyst, hvor vi kan købe et spændende glas 

øl eller en god kop kaffe. Vi mødes ved Klubhuset og kører nok ca. 35 km. 

 14. august Vi tropper i dag op ved Bakkehuset og cykler over Tranegilde til Firemileskoven, hvor vi spiser 

de medbragte madpakker. Herfra videre til Karlstrup Kalkbrud, og vi skal da 

rundt om søen. Hjemturen foregår over Karlstrup til Køge – Taastrup 

landevejen. Der bliver mulighed for at indtage en forfriskning ved 

Møllebækkens Købmandsgaard.  Turen bliver på 35 - 40 km. 

 21. august Vi mødes ved Klubhuset og vil benytte supercykelstien gennem Glostrup og 

Rødovre til Damhussøen, hvor vi spiser de medbragte madpakker. Hjemturen 

vil gå langs Harrestrup Å til Islevhusvej og derefter langs Vestvolden til 

Hvissingestenen og videre til Herstedhøje Naturcenter. Her kan vi 

forhåbentligt nå at få en kop kaffe. Turen bliver nok på 35 km. 

 28. august Så er vi nået til cykelsæsonens sidste tur. Vi kører fra Klubhuset en dejlig tur 

rundt i vores skønne omegn og slutter ved tilbagekomsten af med lækker grill 

og megen hygge ved Klubhuset. 

  Brød og salat skal købes for 25 kr. Husk selv at medbringe kød og drikkelse til dette gilde. 

Cykelturen er på ca. 20 km. 

 

 OBS Man kan på alle ture altid medbringe en madpakke og dermed spare udgiften til restaurant-

besøg. 

 

  Vi forbeholder os ret til at ændre i turene. 

 

På gensyn 

  Bent Rasmussen Inger Kristensen Lars Østenfjeld 

  Tlf. 43 64 49 91 Tlf. 23 67 21 40 Tlf. 43 64 75 44 

  Mobil 60 10 49 91 Mobil 23 67 21 40 Mobil 20 19 78 47 


