
 

CYKELSJOV  

PÅ MOUNTAINBIKE 
SØNDAG den 2/9 2018 

Tilbuddet er for børn mellem 9 og 16 år 
og voksne som følges med et barn.  

MØDESTED: Brændgårdvej 81 ved Multihuset 

Program: 

9.30 Afgang med bus til Momhøje Naturcenter ved Kibæk. 

10.00 Velkomst, kaffe/te, kakao og boller samt intro til MTB-cykler.  

10.30 Cykler og hjelme tilpasses, og vi hopper på cyklerne for at lære de 
grundlæggende teknikker.  

12.00 Tid til en velfortjent pause – varme grillpølser, brød, salat og 
drikkelse. 

12.30 Vi er klar til at udforske det fede område ved Momhøje på MTB. 

14.00 Vi samles ved naturcenter og slutter af med et gruppebillede. 

14.15 Afgang med bus til Brændgårdsparken ved Multihuset.  
Ankomst ca. kl. 14.45. 

Venlig hilsen 
Cykelfællesskabet Fruehøjgaard 

 

Tilmelding og cykelhjelm er obligatorisk – Cykelhjelm kan lånes! 
 

 
 

 

 

 

 

  

              
 

       

 

 CYKELSJOV 

 

Det er gratis at deltage, 
men der er et depositum 

på 50,- som du får 
tilbage, når du kommer  

 

Herning Cykler er ved at 
lave en dokumentar-film. 

Der kan derfor blive 
filmet på dagen! 

 

Der er kun 20 pladser, 
så skynd dig at tilmelde 

dig – du skal bo i 
Boligselskabet 

Fruehøjgaard for at 
kunne deltage. 

 

  
KONTAKTPERSON 
Navn: Hanne Thomsen- 
            Mühlbrand 
tlf.: 96 28 83 29 
Mail: vtbht@herning.dk 
 

 

 

 

 

Tilmeldingskupon til MTB-tur d. 2/9 2018 

___________________________________ 
Navn 

___________________________________ 
Adresse  

Tlf. nr: _________________________ 

Kupon og penge afleveres i en lukket pose i postkassen  
senest den 30. august  hos Lisbet R. Sørensen, Brændgårdvej 73, st. th 

  ______ Antal børn, der deltager 
  ______ Antal voksne, der deltager 
  ______ Medbringer egen cykelhjelm 
  ______ Vil gerne låne cykelhjelm 
 
_______________________________ 
Forældreunderskrift (Jeg er indforstået med, at mit 
barn/børn deltager i cykelturen, og at gruppen deltager i en 
dokumentarfilm om Herning Cykler) 

          Depositum vedlagt kr. _______ 

Omdeles: 24/8 
 

https://www.colourbox.dk/billede/billede-34326911
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