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RÆS RUNDT I RØDOVRE
Et nyt stort cykelløb ser nu dagens lys i 

Rødovre, og det er for alle børn, der har lyst til 

at køre om kap. Men det er langt fra det 

eneste, der sker for de tohjulede trafikanter. 

Nu er der kommet lånecykler på Valhøj Skole, 

gratis cykelkurser for begyndere i Multihallen, 

flere rickshaws på plejehjemmene og meget 

mere. Læs temaet ’Vi cykler i Rødovre’ på side 

6-13.

HAN VIL KRYDSE SYV TIDSZONER PÅ CYKEL
Mens vi andre holder sommerferie, krydser 

Rødovres Michael Knudsen syv tidszoner tværs 

over Rusland - på cykel. Til sommer skal han 

deltage i verdens hårdeste cykelløb, ’Red Bull 

Trans-Siberian Extreme’, hvor den længste etape 

er næsten 1.400 kilometer, og vil tage ham to-tre 

døgn at køre. Men det kræver både udholden-

hed, opfindsomhed og en forstående kæreste at 

træne sig op til løbet. Læs Michael historie på 

side 12.
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Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.

4 Hvordan mener du Rødovre  

skal se ud i fremtiden?

5 Danmarks sjoveste mandeløb  

kommer til Rødovre

6 Nyt stort cykelløb for Rødovres børn

7 Drop fars bil og lån en cykel i stedet

8 Trip, trap, træsko...

10 Få hjælp til at komme på to hjul

11 Flere cykelture til de ældre

12 En mand, en baby og en  

transsibirisk cykeltur

14 Det sker i Rødovre

16 Nogle cyklede igennem  

Rødovre - andre blev

HJÆLP TIL OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE
Rødovres sundhedspolitik handler om at give alle borgere lige 

muligheder for sundhed og livskvalitet. I den nye handleplan 

for sundhedsområdet, som Kommunalbestyrelsen netop har 

vedtaget, er der derfor særligt fokus på tilbud til overvægtige 

børn og unge, til borgere med begyndende stress og til borgere 

på sygedagpenge. Der vil desuden være fokus på rygning, 

blandt andet i forhold til de unge. Endelig vil kommunens sund-

hedspersonale arbejde målrettet på at færdes, 

hvor borgerne er og på at præge de rammer, 

borgerne færdes i til dagligt, i en sundere 

retning. Du kan læse mere om sundheds-

handleplanen 2017 på rk.dk.

RØDOVRES REGNSKAB GÅR OP
Rødovre Kommunes mange institutioner - lige 

fra skoler til plejehjem - har været gode til at 

bruge skattekronerne effektivt til at give den 

lovede service. Rødovre Kommunes regnskab for 

2016 har nemlig vist sig at ramme det planlagte budget for 

serviceudgifterne så nær, som det næsten er muligt. Ud af et 

budget på 1,9 milliarder kroner, var der kun en afvigelse på 2,5 

millioner kroner - et mindreforbrug vel at mærke - som svarer 

til 0,1 procent. Overordnet var de samlede driftsudgifter 44,6 

millioner kroner mindre end budgetteret i 2016. Det skyldes 

især, at kommunen har udbetalt færre overførsler som kontant-

hjælp og sygedagpenge end forventet.12
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HVORDAN SYNES DU RØDOVRE SKAL SE UD?
På fire borgermøder kan du nu få indflydelse på, 

hvordan de store linjer for Rødovres udvikling 

skal tegne sig over de næste fire år. En ny kom-

muneplan er nemlig på tegnebrættet, og den 

kan have betydning for din hverdag. Læs mere 

om, hvordan du kan give din mening til kende 

på side 4.

STORE BEDEDAGSAFTEN PÅ VESTVOLDEN
Aftenen før Store Bededag, torsdag den 11. maj, kan du nyde 

både foråret og de traditionelle varme hveder, når Oplevelsescen-

ter Vestvolden inviterer til udendørs bededagsfejring. Hvederne 

er økologiske og gratis, og fås så længe lager haves. De bliver 

tilberedt på en original gullasch-kanon. For at få dig 

i den rette stemning fra start skyder 32. Bataljons 

Musikkorps arrangementet i gang med hornmusik 

fra klokken 18 ved Artillerimagasinet. Der er des-

uden guidede gåture på den historiske vold. Ar-

rangementet slutter klokken 20.

M A J  2 0 1 7  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  3  

TREKANTGRUNDEN FÅR  
STRANDSTOLE OG INSEKTHOTEL
Den trekantede grund bag Islev Bibliotek får nu et an-

sigtsløft. Grunden er i dag domineret af en klippet 

græsplæne, men fremover skal området i højere grad 

være rekreativt område på naturens præmisser. Græsset får 

nemlig lov at vokse og blomstre, og der bliver lagt træstammer 

og kampesten ud, som børn kan kravle på - og strandstole til 

dem, der trænger til at dovne den. Mens de voksne kan glæde 

sig til duften af rosenbuske, så er det nok mest børnene, der vil 

se frem til insekthotellet, hvor de kan iagttage alt det, der krib-

ler og krabler. Trekantgrunden forventes at stå færdig i løbet af 

sommeren.  
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Hvordan mener du Rødovre skal se ud i fremtiden? Danmarks sjoveste mandeløb kommer til Rødovre
Er du en rigtig mand? Så er det måske 
på tide at samle vennerne og stille et 
hold til årets Rigtige Mænd Løb, der 
også kommer til Rødovre.

Mange mænd har den seneste måned trænet 

med via rigtigemaend.dk, hvor de hver uge har 

fået de samme øvelser som Thomas, Krabbe, 

Julle og de andre ’Rigtige Mænd’ på tv. Nu er det 

snart tid til den store udfordring, nemlig Rigtige 

Mænd Løbet, der kommer til Rødovre 24. maj. 

Løbet er et helt nyt og anderledes løb, hvor I 

som hold skal bevise, at I har råstyrke, udhol-

denhed og magter kropskontrol. 

I skal også kunne samarbejde, for undervejs i 

Rigtige Mænd Løbet skal I løse syv opgaver, der 

er nøje udviklet til at give både smil på læben og 

en passende mængde sved på panden. Holdet 

følges ad og skiftes til at løbe og cykle rundt til 

opgaverne. I sætter helt selv tempoet undervejs, 

RIGTIGE MÆND LØBET
Rigtige Mænd Løbet finder sted den 24. maj 

kl. 19-21 på Espelundens Idrætsanlæg og 

over 50 andre steder i Danmark. Løbet af-

vikles i samarbejde mellem Rødovre Atletik 

Club, Boldklubben Avarta og Rødovre 

Kommune.

I kan tilmelde jer helt frem til den 21. maj 

på rigtigemaend.dk. For at stille et hold 

skal I minimum være fire personer, og højst 

fem. Billetpris for et hold er 500 kroner. 

Løbsbilletten inkluderer Craft T-shirt, tid-

tagning og præmier.  Er I et fire-mands-

hold, skal I selv medbringe to cykler, mens 

fem-mandshold skal medbringe tre.

Foto: Lars Reese/Morten Knudsen

så selv om du er en af de tunge drenge med 

dårlig kondi, kan du sagtens være med alligevel.

Undervejs skal I gennemføre så mange teamop-

gaver som muligt inden for tidsrammen, og det 

hold der fuldfører flest teamopgaver, og som har 

den hurtigste sluttid, vinder løbet.

Rigtige Mænd Løbet finder sted i over 50 byer i 

Danmark. Alle løb er ens, så I kan dyste mod 

andre hold og se, hvem der er de sejeste Rigtige 

Mænd i hele landet.

Fik du besøgt alle Kæmperne?
Måske kender du allerede trækæmpen Sovende Louis, der ligger og snor-

ker et sted nær Absalon Camping? Men hvad med Oscar Under Broen, 

Teddy Venlig, Lille Tilde, Thomas På Bjerget og Bakketop Trine? I anledning 

af Vestegnens Kulturuge sidste år byggede kunstneren Thomas Dambo 

nemlig De Seks Glemte Kæmper og skjulte dem i forskellige naturområder 

på Vestegnen. Hvis du endnu ikke har været rundt til dem alle, så kan du 

nu få et glimt af, hvad du er gået glip af . På Facebook-siden ‘Oplev Rød-

ovre’ ligger lige nu en video, der tager dig med rundt til kæmperne. Her 

fortæller Thomas Dambo også om, hvordan han fik ideen til kunstvær-

kerne, der er lavet af genbrugstræ og som alle er til at klatre og lege på. 

På billedet til venstre er det Oscar Under Broen, der gemmer sig i Ishøj 

Strandpark. Du kan finde alle kæmperne på vestegnenskulturuge.dk.

Synes du Rødovre bør have flere grønne cykel-

stier, mere kunst i byrummet eller måske noget 

helt tredje, så er det nu du kan få indflydelse. 

Det er nemlig tid til at lave en ny kommuneplan, 

som vil sætte rammerne for Rødovres udvikling 

de næste fire år. I den anledning bliver der un-

der mantraet ‘Sammen om Rødovre’ afholdt en 

række borgermøder, hvor du kan blive klogere 

på mulighederne for Rødovre, og komme med 

din mening om, hvad vej vi bør gå.

HAR BETYDNING FOR DIN HVERDAG
“Det kan godt være kommuneplanen føles som 

noget meget fjernt, men faktisk er det den, der 

tegner de store linjer for Rødovres udvikling, og 

derfor vil den få betydning for de flestes hverdag 

på et tidspunkt,” siger Anne-Mette Kirk, der er 

afdelingsleder i Rødovre Kommunes Byplanaf-

deling. For visionerne munder nemlig ofte ud i 

fælles regler og retningslinjer. For eksempel 

anbefales det at plante hæk frem for bygge hegn 

eller plankeværk mod vejen på sin grund. Det 

bunder i visionen om at skabe en grøn og åben 

by, der føles tryg at færdes i.

“På den måde er kommuneplanen også med til 

skabe nogle fælles rammer for os alle sammen. 

De er der for at sikre nogle kvaliteter ved vores 

by, som vi alle sammen har glæde af. Og det er 

det, der er målet med det hele,” forklarer Anne-

Mette Kirk.

LUFT DINE IDEER FOR POLITIKERNE
Til forskel fra en lokalplan, der kun gælder for et 

mindre geografisk område, så gælder kommu-

neplanen for hele Rødovre. Til gengæld skal den 

tegne de store linjer inden for mange emner. 

Derfor holdes der også fire forskellige borger-

møder, hvor alle er velkomne. Det første møde 

vil kickstarte hele processen, og er med borg-

mesteren og Økonomiudvalget som værter. De 

næste tre møder handler om forskellige emner, 

lige fra kultur, fællesskaber og velfærd til byud-

vikling og bæredygtighed. Møderne er også en 

chance for at lufte dine ideer for politikerne, for 

ved hvert møde vil formændene for de relevante 

politiske udvalg være til stede.

“Møderne er en mulighed for at få indflydelse 

før kommuneplanen bliver lavet. Men det er 

også en chance for at blive hørt af dem, der 

normalt træffer beslutningerne,” siger Anne-

Mette Kirk.

Nu kan du få indflydelse på, hvordan 
Rødovre skal udvikle sig. På fire 
borgermøder kan du komme med 
ideer til den kommende 
kommuneplan, der tegner de store 
linjer for Rødovres nærmeste fremtid.

FIRE DAGE, FIRE BORGERMØDER

• 10. maj inviterer Økonomiudvalget til 

’Sammen om byens udvikling’ på 

Rødovregaard.

• 17. maj inviterer Børne- og Skoleudvalget 

& Kultur- og Fritidsudvalget til ’Sammen 

om fremtidens fællesskaber og det gode 

liv’ på Ungecenter2610.

• 30. maj inviterer Social- og Sundhedsud-

valget & Beskæftigelsesudvalget til ’Sam-

men om fremtidens velfærd’ på Ældrecen-

tret Broparken.

• 31. maj inviterer Teknik- og Miljøudvalget 

til ’Sammen om et bæredygtigt Rødovre’ 

på Rødovregaard.

Alle møder foregår kl. 19 til 21. Se mere om 

emnerne for hvert møde på rk.dk.
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TEMA: VI CYKLER I RØDOVRE

Nyt stort CYKELLØB for Rødovres børn
Et nyt cykelløb i Rødovre skal give alle 
piger og drenge med lyst til at køre 
om kap en chance for at prøve sin 
indre cykelrytter af. 

Har du altid drømt om at ræse derud af på cyk-

len i bedste Tour de France-stil, så får du snart 

chancen. Godt nok er bjergetaperne kun almin-

delige vejbump, for cykelløbet finder sted i 

Rødovres bykerne søndag den 18. juni samtidig 

med at, der er Rødovre Byfest på Rådhusplæ-

nen. Det er Cykleklubben Fix og Rødovre Kom-

mune, der står bag løbet, hvor alle piger og 

drenge fra 8 ½ år og op til 17 år kan være med. 

Løbet køres på en lukket bane uden trafik om-

kring Rådhuspladsen og -plænen: På Tårnvej, 

Rødovre Parkvej, Gunnekær og Egegårdsvej.  

Målområdet vil være på Tårnvej 

lige udenfor Rådhusplænen. 

Rytterne inddeles i fire alders-

grupper, og der vil være me-

daljer til alle, der klarer  

løbene inden for de tidsram-

mer, Danmarks Cykle Union 

har sat for  guld, sølv og 

bronze. 

Tilmelding til løbet sker på dagen, og det eneste 

der kræves for at deltage er en cykel og cykel-

hjelm. Det er ikke nødvendigt at have en racer-

cykel. Har du ikke selv en cykel, så kom i god tid, 

for Cykleklubben Fix har nemlig ti cykler, som de 

låner ud efter først til mølle-princippet. 

På dagen får du også mulighed for at se, hvor-

dan det går for sig, når der bliver kørt professio-

nelt cykelløb. Cykleklubben Fix’ eget U17-hold 

kører nemlig om kap efter de fire almindelige 

børne- og ungdomsløb er afholdt. Holdet tæller 

lige nu en håndfuld af Danmarks bedste cykel-

ryttere i aldersklassen 15-16 årige, heraf flere 

Danmarksmestre. 

CYKELLØB FOR BØRN 18. JUNI
U11 (årgang 2007 og 2008) - cirka 7 km.

U13 (årgang 2005 og 2006) - cirka 10 km

U15 (årgang 2003 og 2004) -cirka 15 km

U17 (årgang 2001 og 2002) - cirka 15 km.

CK Fix’ U17-hold kører desuden et internt 

kapløb.

Tilmelding til løbene vil foregå på dagen i 

målområdet omkring Tårnvej/Rødovre 

Parkvej.

Der vil være medaljer til alle, der klarer lø-

bene inden for de tidsrammer, Danmarks 

Cykle Union har sat for hhv. guld, sølv og 

bronze i de forskellige aldersgrupper.  

CYKELLØB FOR DE VOKSNE 18. JUNI
Flere løb er desuden under planlægning, så 

de voksne også får en chance for at komme 

op på cyklerne. Du kan finde hele program-

met på rk.dk i ugerne op til løbet. 

KØR OM KAP På billederne er det de unge ryttere fra 
Cykleklubben Fix, der kører løb i Lejre i marts 2016. Nu 
får du også chancen for at køre om kap, når der 18 juni 
afholdes et åbent medaljeløb i Rødovre. Du behøver ikke 
andet udstyr end din helt almindelige cykel og en cykel-
hjelm for at stille op. Foto: Tommy Kjærulff Eriksen.
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Drop fars bil og lån 
en cykel i stedet
På Valhøj Skole vil man have flere børn til at vælge cyklen 
eller løbehjulet frem for en køretur i mors eller fars bil, når 
de skal i skole. Derfor kan man nu låne en cykel, hvis man 
ikke selv har.

I sløjdlokalet på Valhøj Skole er eleverne i fuld gang med at lave et stativ 

man kan låse sit løbehjul fast i. Og på et værksted henne på Byggelege-

pladsen er andre elever ved at istandsætte gamle cykler, som man frem-

over altid kan låne en nøgle til på skolens kontor. 

For flere børn skal vælge at transportere sig selv i skole på to hjul - det er 

hensigten bag det arbejde, som eleverne på Valhøj Skole har lagt for da-

gen, mens der har været ‘innovationsuger’ i april.

“Børnene vil altid gerne bevæge sig, og de vil næsten altid gerne cykle i 

skole eller tage løbehjulet, som de også kan bruge ovre i skolegården. Og 

de vil især godt, hvis mor eller far lader være med altid at tilbyde dem et 

lift i bilen,” siger Nicolai Larsen, der er lærer på skolen og en af drivkræf-

terne bag projektet. 

Derfor skal det være nemt for eleverne at låne en cykel, hvis de ikke selv 

har - og der skal være mulighed for at kunne låse sit løbehjul fast, så man 

ikke behøver bekymre sig om, at det bliver stjålet eller taget ved en fejl. 

Nicolai Larsen forklarer, at det er vigtigt at lære at røre sig fra en tidlig 

alder, hvor mange af vanerne omkring motion bliver grundlagt. Men det 

kræver også, at forældrene lader børnene gøre det. 

“Vores budskab til forældrene er også, at børnene godt kan selv. Vi har 

faktisk en ret sikker skolevej, hvor eleverne fint kunne cykle. Særligt hvis 

der er ikke var så mange forældre i biler, der parkerede og læssede af,” 

siger han. 

HANDYMEN Emral, Kasim og Yumer fra 8. ab fra Valhøj Skole er i fuld gang med at sætte gamle cykler i stand, som eleverne skal kunne låne på skolen.

TYVERISIKRET Emil fra 8. i på Valhøj Skole er ved at bygge et stativ til løbehjul. Håbet 
er at flere elever vil vælge at køre i skole på to hjul, hvis de har et sted at låse deres 
løbehjul fast. 

MALERI Kønt skal det også være at se på.Stativerne til løbehjul bliver malet i fine 
farver. Det er  Sofie, Olivia og Cecelie fra 7.i på Valhøj Skole, der svinger penslerne.
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Trip, trap, træsko...
Størrelsen er ikke en hindring for at 
klare sig godt indenfor cykelsporten. 
Hverken hvis man er lille eller stor. Det 
har tre unge cykelryttere - i tre 
forskellige størrelser - fra 
Cykleklubben Fix bevist. 

Det ene hoved rager op over det andet, og det 

tredje rager op over dem begge. Tobias, Benja-

min og Sebastian på 14 og 15 år er vidt forskel-

lige størrelser. Alligevel er de alle blandt de 

bedste til det, de gør, nemlig at cykle. 

STØRRELSE SMALL
“Jeg er sat til at blive 1,78 meter, når jeg er fær-

dig med at vokse. Det vil passe mig rigtigt godt,” 

fortæller Tobias Lund Andresen. Han er den 

mindste af de tre drenge, der denne eftermid-

dag sidder bænket omkring bordet i klublokalet 

i Cykleklubben Fix, hvor de træner. ‘Mindste’ 

som i betydningen laveste og letteste. I dag er 

han 1,70 meter høj og vejer 56 kilo.

“Du må godt sige ‘lille’. Jeg er lille,” siger han 

med et smil, der er både afvæbnende og til-

freds. Udover at være på U17-landsholdet i lan-

devejs- og banecykling samt i cykelcross, er han 

også Danmarksmester i cykelcross, der er cykel-

løb i terræn med både bakker, skov og mudder. 

Her er det en fordel at være let, forklarer han:

“Jo mindre du er, des mindre trykker tyngde-

kraften dig ned mod jorden, og det hjælper dig, 

når du kører i bakker. Det gør dig især hurtigere 

op ad bakke.”  

“Jeg bruger 10-15 timer om ugen på at 

træne, og gennemsnitlig kører jeg nok 100 

kilometer på en træningsdag. Men det er 

fedt, fordi jeg er udenfor i stedet for inde i en 

hal. Og jeg oplever noget. Jeg har været i 

Italien, Spanien og Frankrig for at cykle ”Tobias Lund Andersen, 14 år. 
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STØRRELSE MEDIUM
Ved siden af sidder Benjamin Hertz, der med 

sine 1,78 meter og 65 kilo er en størrelse medi-

um blandt de tre drenge. Han er også på U17-

landsholdet i landevejscykling og banecykling. 

Men derudover er han også Danmarksmester i 

parløb på bane. Hemmeligheden ligger i hans 

‘eksplosive muskler’ i benene, forklarer de an-

dre drenge, mens Benjamin selv ser beskedent 

ned på sine lår. Det er de muskler, der gør ham 

god til at komme hurtigt op i fart, og dermed til 

de korte sprint på omkring 700 meter, som han 

tager på skift med en makker. Men noget tyder 

på, at det ikke bare er benmusklerne, der bliver 

brugt undervejs.  

“Jeg kan godt lide det taktiske i det,” forklarer 

han om parløb på bane, der for den uindviede 

måske kan beskrives som cyklingens svar på 

stafet. “Man skal have styr på sin teknik, og vide 

hvornår man skal skifte ud. Så man skal vide en 

del om cykling,” forklarer han.

STØRRELSE LARGE
Den sidste af drengene, Sebastian Andreasson 

- eller størrelse large om man vil - er Benjamins 

makker i parløb på bane, og er ligesom de to 

andre på U17-landsholdet i bane- og landevejs-

cykling. Desuden er han Danmarksmester i en-

keltstart, en disciplin hvor hans 1,84 meter og 70 

kilo kommer ham til gode.

“Det er ikke fordi, du ikke kan være lille, når du 

cykler på landevej, men når vinden kommer og 

rammer dig, så er det en fordel at være stor. For 

så kan du stå imod,” forklarer han. Og når der 

skal spurtes, kan han med sin tyngde træde 

hårdere i pedalerne. Til gengæld ved han godt, 

at Tobias nok ville overhale ham, hvis det gik 

meget op ad bakke.

“Jeg begyndte at cykle, fordi min far 

gjorde det, og så fik jeg også lyst. Noget af 

det, jeg godt kan lide ved cykling er, at jeg 

bliver presset og at det er hårdt. Men også at 

der er et godt fællesskab, for det er et sted 

man får gode venner. Og man er ikke fjender, 

selvom man er på modsatte hold ” Benjamin Hertz, 15 år.

“Jeg kan huske, da da jeg var syv-otte år 

og så Tour de France i fjernsynet. Da der var 

omkring 40 kilometer tilbage af løbet, gik jeg 

ned og kørte ti gange rundt om vores bolig-

område - der var en kilometer rundt - indtil 

løbet var næsten slut. Så gik jeg gå op og så 

afslutningen ”Sebastian Andreasson, 15 år.

DU MÆRKER DET HURTIGT
Alle tre drenge er enige om, at det er noget af 

det gode ved cykelløb: At alle størrelser har de-

res fordel, og der derfor også er plads til alle 

slags. Når det er sagt, så er det ikke fordi din 

størrelse absolut behøver låse dig fast i en be-

stemt cykeldisciplin, understreger Tobias.

“Det der er fedt ved sporten er, at du kan altid 

træne dig op til de forskellige discipliner, uanset 

hvilken type du er. Men selvfølgelig har du nogle 

fordele, hvis du er bygget på en bestemt måde,” 

siger han og smiler:

“Men det finder du hurtigt ud af. Efter et par løb, 

ved du præcis, hvad det er, du er god til.” 

EN FOR ALLE Tobias Lund Andersen, Benjamin Hertz 
og Sebastian Andreasson på 14 og 15 år bor i henholds-
vis Høje Taastrup, Rødovre og Albertslund, men træner 
alle i Cykleklubben Fix i Rødovre. De går også alle tre på 
samme idrætsskole i Ballerup, hvor der er en særlig 
cykellinje.
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TEMA: VI CYKLER I RØDOVRE

Få hjælp til at komme på TO HJUL
Når alle andre drøner derud af på 
cyklen, kan det være ærgerligt ikke 
selv at kunne køre med. Men nu får 
alle, der gerne vil lære at cykle, 
muligheden for at komme på to hjul. 
Hver torsdag er der nemlig 
cykelkursus for begyndere. 

Der er latter og spænding i luften, da syv med-

arbejdere fra Rødovre Kommunale Rengøring 

tropper op til cykelkursus i Multihallen en helt 

almindelig torsdag. Kvinderne har alle rødder i 

andre lande end Danmark, og for flere af dem 

er det første gang, de sætter sig på en cykel. 

Men nu har de taget imod tilbuddet om et be-

gynderkursus i at cykle - et tilbud, som er åbent 

for alle, der bor i Rødovre.

For når man ser andre suse afsted på cykelstien, 

får man selv lyst til samme frihed, fortæller flere 

af kvinderne. Og så er der jo den praktiske side 

af sagen: ”Det giver god motion, og så er det 

meget lettere at komme på arbejde” forklarer 

Nuran Bagci, der er rengøringsassistent på Islev 

Skole. 

TAG DEN TID DU SKAL BRUGE
Denne eftermiddag i Multihallen er damerne 

imidlertid hurtigt i sadlen, efter en frivillig fra 

Røde Kors havde givet de første instruktioner. 

Nogle af kvinderne har lettere ved det end an-

dre, men det betyder ikke så meget, for kurset 

varer den tid, hver person har brug for. 

”Cykelkurset er for alle, der gerne vil lære at 

cykle og man kan blive ved med at komme her, 

indtil man har lært det. Det er nemlig meget 

forskelligt, hvor meget træning, der skal til,” si-

ger Lotte Tybjerg-Pedersen fra Dansk Røde Kors, 

der står for cykelkurset.

Også kvindernes arbejdsgiver er indstillet på at 

give dem tid. Ifølge Annette Ravn Bonde, der er 

CYKELKURSER I RØDOVRE
Cykelkurset er en del af initiativet ‘Vi cykler 

i Rødovre’ som igen er en del af Sundheds-

indsatsen for 2017. Her er der fokus på både 

motion, miljø og trafiksikkerhed. 

Kurset bliver afholdt hver torsdag i Multi-

hallen. Du kan kontakte Mette Kaltoft på 

3637 7352, hvis du ønsker at deltage i et 

kursus. Kurserne er åbne for alle.

leder i Rødovre Kommunale Rengøring, har  

de nemlig fået fri til at tage kurset. 

”Vi vil gerne støtte op om vores medarbejdere. 

Og så kan vi se en fordel i, at det bliver lettere 

for dem at komme rundt, når de er på arbejde 

– oven i købet på en sund måde,” siger hun. 

UD AT KØRE Damerne fra Rødovres Kommunale Rengøring har grebet chancen for at komme op på to hjul. Om torsdagen deltager de i det gratis cykelkursus i Multihallen 
arrangeret af Røde Kors. Kurset er åbent for alle, der har lyst til at lære at cykle. 

TEMA: VI CYKLER I RØDOVRE

Er det svært at køre på el-cykel og hvad skal 

man være opmærksom på, hvis man vil købe 

en? Den 11. maj kan du blive klogere på el-

cykler, når en ekspert fra Cyklistforbundet kom-

mer og fortæller i Rødovre Sundhedscenter på 

Egegårdsvej 77. Det foregår fra klokken 17 til 19, 

og det er muligt at få lov at prøve en el-cykel 

efter oplægget. Arrangementet er gratis, men 

du skal tilmelde dig på forhånd hos Sundheds-

centeret på tlf. 36 37 81 90 eller sundhedscen-

ter@rk.dk.

Bliv klogere på el-cykler Store Cykeldag i Rødovre Kom på historisk cykeltur

Igen i år mødes alle glade cyklister i Rødovre og 

kører en tur Rødovre rundt. Starten går fra 

Rådhuset klokken 10 søndag den 11. juni. Til 

de morgenfriske, der kommer i god tid, 

vil der være kaffe og croissanter. 

Turen slutter på Rødovregaard, 

hvor der er musik og pølser. Det 

er gratis at deltage og der kræves 

ingen tilmelding. Se mere på rk.dk 

i juni, hvor det fulde program for 

dagen offentliggøres.

Kom med lokalarkivar Marie Drost Aakjær på 

cykeltur gennem Islevs historie helt tilbage 

fra de tidligste tider og (næsten) op til 

i dag. Turen starter og slutter ved Islev 

Bibliotek, og der vil være lidt at spise 

og drikke som afslutning på arran-

gementet. Du skal bare huske at 

medbringe din egen cykel. Turen 

foregår lørdag den 20. maj 

klokken 10.30-12.30, og koster 

40 kroner. Du kan købe billet 

via rdb.dk. 

Flere cykelture til de ældre
Indkøb af tre nye rickshaws til 
Rødovres plejehjem giver flere ældre 
mulighed for at få en cykeltur. 

Tre nye rickshaw-cykler flytter snart ind på Rød-

ovres plejehjem. En del af de midler, der er afsat 

til mere værdig ældrepleje, går nemlig i år til 

indkøb af cykler. De tre nye cykler fordeles på 

Ørbygård, Dorthe Mariehjemmet og Broparken 

Plejehjem, og er af den type, hvor en plejer eller 

frivillig kan cykle med en eller to ældre siddende 

i et sæde foran sig. 

I forvejen findes der fem passager-cykler på 

Rødovres plejehjem samt to på Café Biblioteket 

i Kærene. Et af de plejehjem, der allerede har 

fået gavn af cyklerne, er Engskrænten, der i dag 

både har en Rickshaw og en såkaldt tvillingecy-

kel, hvor den ældre beboer sidder side om side 

med en medarbejder, og selv kan være med til 

at træde i pedalerne. 

LUFT UNDER VINGERNE Aktivitetsmedarbejder Sigrid 
Hallsson og beboer Maria Terper-Fuss fra Plejehjemmet 
Engskrænten på vej på cykeltur. Nu bliver der købt 
endnu tre rickshaws til Rødovres plejehjem.

“Der er jo mange muligheder, når man kan 

komme ud på cykel. Hvis beboerne gerne vil 

tilbage til det kvarter, hvor de engang har boet, 

så kan man gøre det. Men ellers handler det 

meget om at komme ud og mærke friheden, få 

blæst krøllerne igennem og ellers få en mulig-

hed for at følge årstiderne,“ siger Kate Dybdal 

Gjerstrup, der er forstander på Plejehjemmet 

Engskrænten. 

Med indkøb af de nye cykler vil der også blive 

startet et samarbejde med Frivilligcentret for at 

skaffe frivillige til at hjælpe til med til at køre 

cyklerne, når de ældre skal på tur. Den model 

findes også i Kærene, hvor det er frivillige ‘cy-

kelpiloter’, der træder i pedalerne. Og ifølge Kate 

Dybdal Gjerstrup vil de ekstra frivillige hænder 

være mere end velkomne. 

“I dag skal vi jo få det til at passe ind i det dag-

lige, og det er ikke altid, det lige kan lade sig 

gøre at komme afsted, så ofte som vi gerne ville. 

Så det vil være en kæmpestor hjælp, hvis der er 

nogle frivillige, der vil træde til. For det betyder 

meget for beboerne at komme ud og mærke det 

sus, det giver at cykle,” siger hun. De nye cykler 

bliver leveret til plejehjemmene i løbet af maj 

måned.
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TEMA: VI CYKLER I RØDOVRE

29-årige Michael Knudsen vil 
gennemføre verdens hårdeste cykelløb 
på 9.200 kilometer fra Moskva, tværs 
over Sibirien til Vladivostok. På 
træningsprogrammet står alt lige fra 
14-timers cykelture op og ned af den 
samme bakke i Jylland til en hel masse 
søvnløse nætter sammen med hans 
lille søn Noah.

Et sted ude på Strandvejen ligger to romkugler 

og en scone. Det er en iskold dag i påsken, så-

dan en dag, hvor de fleste bliver indenfor, især 

hvis de lige har købt kager. Men dårligt vejr har 

aldrig generet 29-årige Michael Knudsen, der i 

stedet har tapet kagerne fast til sin racercykel og 

derudover lastet den med så meget energidrik 

som muligt. 

Nu er han imidlertid på vej hjem til Rødovre 

igen efter at have cyklet til Hundested langs 

nordkysten med en afstikker ud på Amager. En 

cykeltur på godt 300 kilometer er ved at være 

slut, og han trænger virkelig til de kager, der 

desværre faldt af på Strandvejen. 

“Jeg syntes ellers, det var så smart at tape dem 

fast hjemmefra. For når jeg har kørt så lang en 

tur, så skal jeg simpelthen have noget at spise,” 

siger Michael Knudsen og forklarer, at han var 

træt af at bruge en mindre formue på  

tankstationer for at få nogle hurtige kalorier 

indenbords. 

161 GANGE OP OG NED AD BAKKEN
At han overhovedet kan finde på at tape kager 

fast til sin cykel, eller sågar på at cykle 300 kilo-

meter påskesøndag, har sin forklaring. I decem-

ber blev han udtaget til verdens hårdeste  

cykelløb, ‘Red Bull Trans-Siberian Extreme’. 

Cykelløbet finder sted i juli og august, og ruten 

på 9.200 kilometer går gennem syv tidszoner fra 

Moskva og tværs over Sibiren til Vladivostok. 

Derfor er Michael Knudsens kalender lige nu 

fyldt op af cykelture, og flere gange om ugen er 

ruten på over 200 kilometer. Men det kræver 

ikke bare udholdenhed at træne sig op til et løb 

med så ekstreme udfordringer. Det kræver også 

en del opfindsomhed. 

For hvordan imiterer man belastningen ved at 

køre i bjergterræn i Danmark? Jamen, man kø-

rer da bare 161 gange op og ned ad bakken ved 

Pøt Mølle i Hammel i Østjylland. Det svarer i det 

store hele til en tur op af Mount Everest, og 

kaldes i øvrigt ‘everesting’ forklarer Michael 

Knudsen og griner selv af hele situationen. 

“Det var virkelig træls vejr. Det sneede og reg-

nede og var så sindsygt koldt. Jeg tror, at lige 

meget hvad for noget vejr, der kommer derovre 

i Rusland, så slår det ikke 14 timer i slud i Jyl-

land,” siger han og griner igen. 

I det hele taget er der noget blidt og lattermildt 

over Michael Knudsen, som står i skarp mod-

sætning til den ekstrem hårde udfordring, han 

har sat sig selv. 

Og når man ser sig omkring i hans hjem - en 

hyggelig lejlighed i Kærene, hvor hans seks 

måneder gamle søn Noahs legetøj ligger på 

legetæppet på gulvet, så er der heller ikke no-

get, der fortæller, at her bor en mand, der er 

helt besat af at cykle. 

TABTE SIG 30 KILO
Men cykling har været en del af Michael Knud-

sens liv siden han som ung teenager begyndte i 

en cykelklub på Amager for at tabe sig. 

“Jeg var ret overvægtig og tabte 30 kilo meget 

hurtigt,” siger han. Men der var også mere i det.

“Min mor sagde altid, at jeg havde julelys i øj-

nene, når jeg kom hjem fra en cykeltur. Det giver 

mig bare en frihed at cykle, som jeg ikke får 

andre steder. Og det er uanset hvordan vejret 

er,” siger han. Han fortæller, at da han senere 

uddannede sig til politibetjent, brugte han også 

cyklingen til at koble af, hvis han havde oplevet 

noget voldsomt på jobbet.

Men lysten til hele tiden at presse sig selv, vok-

sede også med tiden. I nogle år kastede han sig 

over triatlon, men vendte tilbage til cyklingen og 

‘den rette hylde’, som han siger. Han var egent-

lig i gang med at træne op til cykelløbet ‘Race 

Across America’, da han fandt ud af, at der 

fandtes et løb, der var endnu hårdere, men hvor 

træningen ville være omtrent den samme, nem-

lig Red Bull Trans-Siberian Extreme. Til spørgs-

målet om, hvorfor det absolut skal være så vildt, 

svarer han:

“Jeg ved det faktisk ikke. Det er egentlig også ret 

dumt, at alting skal være så ekstremt i dag. Det 

er som om, vi er kommet dertil, hvor en almin-

delig marathon bare bliver set som træning. 

Men jeg kan godt lide at presse mig selv. Og det 

er fedt at gøre noget, som ingen andre har gjort. 

Der er ingen danskere, der har gennemført det 

her løb før.”  

HVAD FÅR HAN UD AF DET?
Men der er også mere i livet end cykling for 

Michael Knudsen. For nogle år siden forlod han 

politiet og fik job på en døgninstitution for unge 

med autisme. Med de fem-seks døgnvagter om 

måneden, der svarer til en fuldtidsstilling, er der 

mange dage fri til træningen. Og så er der fami-

lien, der ud over sønnen Noah, også tæller 

kæresten Cathrine Møller Markussen, der helt 

fra starten har valgt at give plads til den  

del af Michael, som handler om at dyrke 

ekstremsport.

“Jeg er jo vant til det nu, men jeg har da undret 

mig over, hvad han får ud af det. Men så var jeg 

med ham i Pøt Mølle og så den anerkendelse, 

han fik fra de andre. Bagefter var jeg med på en 

træningstur på Mallorca, og kunne også mærke 

fællesskabet der. De har noget helt specielt sam-

men. Det er en individuel sport, men cykelryt-

terne er sammen om det,” siger hun. 

VIL IKKE MISTE FAMILIEN 
Men Michael Knudsens omfattende træning 

betyder dog ikke, at han for eksempel er fritaget 

for ‘nattevagter’ med sønnen Noah, der ligesom 

de fleste babyer ynder at holde sine forældre 

vågne om natten. Noget Cathrine med et smil på 

læben siger måske vil ruste Michael til de etaper 

på cykelløbet, hvor der ikke er tid til at sove. Den 

længste etape på løbet er 1.368 kilometer og vil 

tage langt over to døgn at køre. I dag er hans 

længste træningsture på 300 kilometer, men 

han vil gerne op på 400. 

“Men det er kun noget mentalt. Det giver mig 

ikke mere fysisk at cykle længere, det er bare for 

at vide, at jeg kan,” forklarer han. 

Men selv om cyklingen fylder meget lige nu, så 

ved han også, at der er en grænse et sted, som 

han ikke skal overskride. 

“Jeg vil selvfølgelig ikke miste min familie. Jeg 

ville stoppe, hvis jeg var ved at miste Cathrine. 

EN MAND, 
EN BABY OG EN 
TRANSSIBIRISK 
CYKELTUR

Men det er et egoistisk projekt, og det er svært 

at holde igen, fordi jeg bliver så opslugt af det. 

Jeg tænker jo på cykelløbet hele tiden, og jeg 

drømmer om det om natten. Men det tror jeg er 

nødvendigt for at være med i toppen. Men sam-

tidig er det også farligt, hvis man vil beholde sin 

familie,” siger han. 

DET SLUTTER IKKE HER
Heldigvis er der en udløbsdato på træningen, 

men ifølge Michael Knudsen er det næppe slut, 

når han har gennemført det 24 dage lange løb i 

juli og august. 

“Det er klart, at sådan som jeg træner lige nu, 

kan jeg ikke blive ved med at træne i fremtiden, 

når jeg har en familie. Men jeg elsker det her, og 

jeg har opbygget et kæmpe netværk, og skal 

også nok finde på flere dumme ting at gøre - 

deltage i Race Across America eller cykle jorden 

rundt. Men samtidig skal der også være en ba-

lance i det,” siger han. I første omgang har han 

lavet sit eget konsulentbureau og regner med at 

coaching omkring cyklingen med tiden skal 

være hans levevej. Både i forhold til de helt store 

mentale udfordringer, og når det handler om 

vægttab - noget han selv har erfaring med. 

“Og det er ikke fordi, jeg ikke holder af mit ar-

bejde nu. Men min store passion er cyklingen.” 

MICHAELS TRANS-SIBIRISKE CYKELTUR
Michael Knudsen er blandt tre danskere, 

der  i år er blevet udtaget til cykelløbet Red 

Bull Trans-Siberian Extreme, med en rute 

på 9.200 km på tværs af Rusland. Ingen 

danskere har før gennemført løbet. 

Indtil løbet i juli og august træner Michael 

Knudsen blandt andet ved at køre distancer, 

der imiterer forskellige bjergruter. For ek-

sempel har han kørt syv bjergdistancer på 

syv dage på sin motionscykel derhjemme, 

lige fra Kilimanjaro til Mount Everest. På en 

helt almindelig cykeltur kører han dog ’kun’ 

250 km på almindelig landevej. Du kan 

følge med i Michaels træning på hans 

Facebook-profil ’Level Up Life’. 

BALANCE I LIVET Michael Knudsen vil gennemføre 
verdens hårdeste cykelløb, nemlig Red Bull Trans-Sibe-
rian Extreme. Noget af det sværeste bliver dog muligvis 
at finde balancen mellem cykelpassion og familieliv. 
Sønnen Noah på et halvt år bidrager dog med søvnløse 
nætter - en træning, der måske vil komme hans far til 
gode, når der skal køres nattekørsel under cykelløbet. 
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Det sker i Rødovre
Musik og scene
RUNE KLAN LIVE – BARNLØS
fredag 19. maj kl. 20

Publikum og anmeldere er enige: Dette show er 

et foreløbigt helstøbt højdepunkt i trylle-komik-

mesterens karriere.

Sted: Viften

Billet: 320 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

 

Ud i det grønne

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
INVASIVE PLANTER
Søndag d. 28. maj kl. 10

Vær med, når vi giver naturen på Vestvolden en 

hånd med at bekæmpe invasive planter. Under-

vejs fortæller Jann Larsen fra Danmarks Natur-

fredningsforening om de invasive planter, som 

spreder sig og udkonkurrerer andre planter.

Sted: Batteritogsmagasinet

Gratis

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
SPIS VILDE PLANTER
Fredag d. 2. juni kl. 15

Vi leder efter spiselige planter på Vestvolden og 

tilbereder vores høst sammen med Søren Esper-

sen, der til daglig formidler viden om Nordens 

spiselige vilde planter og leverer vilde urter og 

bær til bl.a. Meyers Køkken.

Sted: Artillerimagasinet

Gratis

Events

LOPPEMARKED PÅ ØRBYGÅRD
Lørdag d. 20. maj kl. 10 -14 

Inviter familie og venner med til stort loppemar-

ked på Plejehjemmet Ørbygård, hvor der også 

vil være bankospil, musik, mad og kager. Over-

skuddet går til plejehjemmets beboere.

Sted: Plejehjemmet Ørbygård

Gratis

RØDOVRE FRIVILLIGCENTER FYLDER 10 ÅR
Lørdag d. 20. maj kl. 14 - 17

Rødovre Frivilligcenter fejrer sit 10 års jubilæum 

ved at invitere til åbent hus. Der er både mad og 

musik på programmet. Mød Formanden for 

Social og sundhedsudvalget, Britt Jensen, og få 

en snak med centrets frivillige.

Sted: Rødovre Frivilligcenter

Gratis

Brug hænderne
STRIKKECAFÉ
Tirsdage kl. 10-12

Hver tirsdag mødes strikkeinteresserede på Islev 

Bibliotek. Tag dit strikketøj med, og mød andre 

med samme interesse, uanset om du er begyn-

der eller garvet strikker.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis

 

HÆKLECAFÉ
Onsdage kl. 17-19

På Rødovre Bibliotek kan du hver onsdag møde 

andre, der også hækler. Her kan du udveksle 

tips og opskrifter med andre, og du er velkom-

men uanset om du er begynder eller garvet 

hækler.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis

Sundhed og wellness
WELLNESS & GUSAFTENER I 2017
Hver onsdag og torsdag kl. 17.30-22

I 2017 har Vestbads Wellnessafdeling åbent hver 

onsdag og torsdag aften, hvor der vil være gus 

ved vores gusmester hver time. Nyd en aften, 

hvor du kan benytte dampbad, saunagus, bio-

saunaer, infrarød helsekabine og spabad. 

Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Billet: 169 kroner via rk.halbooking.dk

 

RIGTIGE MÆND LØBET
Onsdag d. 24. maj kl. 19-21

Rigtige Mænd Løbet er et forhindringsløb med 

teamopgaver, hvor I som hold skal bevise, at I 

har råstyrke, udholdenhed og magter kropskon-

trol. Holdet følges ad og skiftes til at løbe og 

cykle rundt til team-opgaverne. 

Sted: Espelundens Idrætsanlæg

Pris. 500 kr. pr. hold, tilmelding via  

rigtigemænd.dk

 

MØD JAN HAMMER FRA RIGTIGE MÆND
Tirsdag d. 13. juni kl. 19.00-20.30

Et spændende, ærligt foredrag fyldt med humor 

og sjove anekdoter. Hør Jan fortælle om, hvor-

dan han kom med i tv-programmet ’Rigtige 

Mænd’, og hvordan det har ændret hans liv.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding via Sundhedscenteret

Kunst

RØDOVRE KUNST-UDSTILLERE
19. maj – 9. juni

Oplev en udstilling af værker, der spænder fra 

akvarel, over maleri, collage, glaskunst og filtar-

bejde til design i stål, når Rødovre Kunst-Udstil-

lere viser deres værker frem. Torsdag d. 18. maj 

kl. 17 er der fernisering, hvor du også har mu-

lighed for at møde kunstnerne selv.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis

For børn

TEATER FOR 3-7 ÅRIGE: 
JUHU DET ER REGNVEJR
Lørdag d. 20. maj kl. 10.30-11.05

Oplev Teater Baglandets poetiske komikboble 

om hverdagen, hvor ikke engang fantasien sæt-

ter grænser. Er det sjovt at børste tænder? Hvem 

bestemmer om du er sur? Kilder fantasien under 

dine tæer? ’JUHU det er regnvejr’ er en nonver-

bal forestilling for alle, der vil overraskes over 

dagligdagens uventede magi.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk fra d. 11. maj

’ØNSKEØEN’ AF TEATER- OG DANSETROLDENE
16. og 17. maj kl. 13.00 og 19.00

Stykket handler om drengen Peter, der ikke vil 

være voksen. Han lever i en drømmeverden på 

sin ønske-ø, hvor der er sjov og ballade, pirater, 

havfruer og andre eventyrlige væsner.

Sted: Viften

Billet: 100 kr./ U 15. år: 75 kr. via viften.dk

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: 
BESØG FÅRENE
Søndag d. 4. juni kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om formålet med foreningens 

arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis

 

GUIDEDE TURE PÅ VESTVOLDEN: FUGLETUR
Lørdag d. 10. juni kl. 20

Kom på tur med Dansk Ornitologisk Forening og 

find ud af, hvilke fugle du kan opleve i og om-

kring Espelunden park. Medbring gerne kikkert 

og fuglebog. Guide er John Frisenvænge fra 

Dansk Ornitologisk Forening.

Sted: P-pladsen for enden af Rødovre Parkvej

Gratis
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DENGANG I RØDOVRE

Nogle cyklede igennem Rødovre - andre blev
Roskildevejs lange stræk har tiltrukket 
cykelryttere i over 100 år. Det gjaldt 
også medlemmerne af Cykleklubben 
Fix, der senere slog sig ned i Rødovre.

Mændene står smukt på rad og række foran 

Damhuskroen, med arbejderkasket eller poma-

dehår, og med deres trofaste jernheste hos sig. 

Sådanne billeder findes der mange af i de gamle 

KLAR PARAT Dansk Bicycle Club klar til start ved Damhuskroen omkring år 1900. Allerede dengang var Roskildevej en yndet del af cyklisternes rute.

HEP HEP Der er igen cykelløb på Roskildevej og ved Milestedet har folk stillet sig op 
for at heppe med. Året er 1935. Bemærk herren til højre i billedet, sporty klædt til lej-
ligheden i knickers og knæstrømper. 

IKKE BARE PÅ BESØG Cykleklubben Fix blev stiftet på et værtshus i den berygtede 
Borgergade i København i 1914, og flyttede senere til lokaler på Nørrebro. I mange år 
passerede medlemmerne igennem Rødovre på deres ruter, men i 1965 slog de sig ned 
her, da klubben fik en aftale med Rødovre Kommune om tilskud. Først flyttede klubben 
til Vestbad, siden til et kælderlokale under Langhuset, før den til sidst faldt til ro i de 
nuværende lokaler på Jyllingevej. Billedet er fra 1989, hvor Cykleklubben Fix fejrede sit 
75 års jubilæum med et cykelløb med start på Rådhuspladsen. 

arkiver - af cykelryttere klar til at suse afsted ud 

af Roskildevej på to hjul, dengang cyklen stadig 

var sidste nyt. For hundrede år siden var Roskil-

devejs lange lige strækning nemlig også med på 

mange af ruterne for de unge mænd, der havde 

kastet sig over den nye dille - cykelsporten. 

Blandt andet udgik og endte det traditionelle 

Kalundborgløb på 200 kilometer ofte ved Dam-

huskroen, hvor man jo passende kunne få sig en 

lille dram bagefter, hvis man da havde råd til 

det.

Også medlemmerne af Cykleklubben Fix, der 

mange år senere selv skulle flytte til Rødovre, 

susede afsted ude på Roskildevej. I en reportage 

i klubbens medlemsblad fra 1937 huskes Roskil-

devej som “Hovedvejen, hvor det gælder om at 

holde tilbage for al Færdsel.” Også dengang var 

cyklisten den bløde trafikant.

HISTORIE PÅ CYKEL Lørdag den 20. maj klokken 10.30 er der bycykeltur i Islev med lokalar-
kivar Marie Drost Aakjær. Mere info og tilmelding på rdb.dk.  
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