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”Sommerkøreplanen” gælder 
i år fra Skærtorsdag 
 

Køreplanen træder i kraft d. 1. april, og 
kan som altid ses på vores hjemmeside. 
Blot som ekstra service bringes den 
herunder: 
 
Mødested er Lille Torv 
(Bagerstræde/Jernbanegade) i 
Fredensborg 
 
Mødetider landevej: 
Tirsdag: 9.00 (hele april, dog 10.00) 
Tirsdag: 17.30 
 
Torsdag: 9.00 (hele april, dog 10.00) 
Torsdag: 17.30 
Søndag: 9.00 
 
Der deles op i hold efter antal ryttere og 
styrkeforhold. 
 
Tirsdag og torsdag aften køres interval 
træning. 
 
Der køres også MTB og gravel i 
sommersæsonen men ikke på faste tider. 
Følg med på Facebook og se hvornår der 
køres. 
Hvis du har lyst til at køre og ikke ser et 
opslag, så meld selv ud med en tid og få 
andre med. 
 
 

48 PAF’ere cyklede sammen 
og hver for sig 

Søndag d. 7.marts blev dagen, hvor Pedal-
Atleterne viste, at det indenfor Covid-19 
restriktionerne er muligt at afholde et stort 
arrangement, og for første gang i lange tider 
cykle sammen under konceptet: 

”Vi cykler sammen og hver for sig”.  

Arrangementet blev overhalet af 
lempelser i forsamlingsforbuddet og blev 
som sådan en stor succes, idet 48 
PAF’ere mødte op i ”baren” ved Fruebjerg 
i Grib Skov. 

 

 

På et tidspunkt under arrangementet 
måtte vi dele gruppen op i de tilladte 25 
ryttere ved ”foderbrættet”. 

http://pedal-atleterne.dk/


 

Stor tak til alle turlæggerne både på 
landevej – på gravelstier og på MTB 
skovveje og på tracks. 

Som alle kan se af nedenstående 
billeder, var der stor glæde og 
entusiasme ved gensynet! 

 

 

 
  

 
 

Nyt fra Landevejsudvalget 
 

Klubbens årlige indledningsløb bliver i år 
afholdt på ruten omkring Lønholt. 
Der har ellers været stolte traditioner for 
at fastholde den populære Vekseborute. 
Men pga. nye trafikreguleringer i Veksebo 
By finder udvalget, at det er sikrest at 
køre på den ”gamle” Lønholtrute. 
Michael Olsen og Jan Hoppe vil sørge for 
arrangementet, som er planlagt til: 

lørdag d. 8. maj 2021. 

Indledningsløbet er et godt træningsmål 
efter forårsopstarten, og bestyrelsen 
håber som sædvanlig på god opbakning 
til arrangementet. 
Klubben byder på en forfriskning efter 
løbet – både til deltagere, hjælpere og 
entusiastiske tilskuere! 
Som sædvanlig bliver der tilmelding til 
arrangementet på Klubmodul! 
 
Som sagt glæder alle sig vist til at ”lufte” 
de smalle dæk fra Skærtorsdag og 
sommeren over. Pedalatleterne kan som 
sædvanlig tilbyde gode og interessante 
træningspas og turforslag. Dette ikke 
mindst takket være vores dygtige 
holdledere, som igen i år vil sørge for 
mange gode oplevelser og 
træningsudfordringer i det 
Nordsjællandske landskab. 
Stor tak til alle holdledere og 
turplanlæggere! 

 
På bestyrelsens vegne  
-og med den bedste 
pedalhilsen 
 
Peter 
 

 


