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Kære Pedal-Atleter! 
Bestyrelsen har i dag modtaget nye 
retningslinjer fra Danmarks Cykle Union – 
på baggrund af Sundhedsstyrelsens 
udmelding søndag aften. 
Det betyder, at vi den 17. maj åbner for 
træning på landevej og for MTB i klubregi! 
For at overholde 
sundhedsmyndighedernes anvisninger 
mødes vi for landevejstræningens 
vedkommende fire forskellige steder i 
Fredensborg. 
 

Formiddagstræning: 
Hold 1 
Mødested: Lilletorv - tirsdag, torsdag og 
søndag klokken 9.00 
Holdleder: Lasse Timmermann 
 
Hold 2 
Mødested: Dronning Ingrid Anlæg - 
tirsdag, torsdag og søndag klokken 9.00 
Holdleder: Kjeld Beck, Steen Nørret 
 
Hold 3 
Mødested: Under Kronen - tirsdag, 
torsdag og søndag klokken 9.00 
Holdleder: Jørgen Bohn, Keld Hedmann 
 
Hold 4 
Mødested: Røde låge, foran slottet - 
tirsdag, torsdag og søndag klokken 9.00 
Holdleder: Ove Østergaard, Bodil Duus 

 
Aftentræning: 
 
Hold 1 og hold 2 
Mødested: Lilletorv - tirsdag, torsdag 
klokken 17.30. 
 

 
Holdleder: Lasse Timmermann 
 
Holdlederne tilrettelægger turene og 
sørger for at formidle DCU’s anvisninger!  
 

MTB-træning: 
For MTB’s vedkommende trænes efter 
følgende plan: 
Torsdag klokken 17.30 fra P-plads i 
Danstrup 
Lørdag trænes der efter aftale! 
Ved træningens begyndelse deles der op i 
grupper på max. 10 ryttere! 
 

Pedal-Atleterne følger DCUs’s 
anvisninger som bringes herunder – 
læs dem grundigt!: 
 

DCU skriver: 
Fase 1 i praksis 
Udendørs klubaktiviteter i grupper på op 
til 10 personer – gældende fra og med 13. 
maj 2020.  
Grundlaget for den udendørs klubtræning 
er stadig, at klubmedlemmer respekterer 
og følger myndighedernes påbud og 
retningslinjer, og Danmarks Cykle Union 
opfordrer fortsat – og som altid – til at 
vise hensyn og samfundssind.  
  
Klubhuse og alle indendørs faciliteter er 
som udgangspunkt fortsat lukket for alle 
typer af aktiviteter, men dog åbne for 
klubadministrative gøremål. Her følges 
retningslinjerne fra den kommune, hvor 
klubben er hjemmehørende, da disse kan 
variere fra kommune til kommune. 
  
Forsamlingsforbuddet gælder til 8. juni. 
Det betyder, at man må mødes op til 10 
personer under forudsætning af at både 
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den enkelte og gruppen følger 
anbefalingerne ift. håndhygiejne, afstand 
og de følgende retningslinjer: 
  

Før træning 
Mød ikke op til klubtræning, hvis du eller 
en i din husstand har været syg i løbet af 
de seneste 14 dage – det gælder også, 
hvis du bare har haft småsymptomer, for 
du skal være helt symptomfri og rask, så 
du ikke risikerer at udsætte andre for 
smitte 
Mød ikke op til klubtræning, hvis du er i 
risikogruppen  
I må på intet tidspunkt samles flere end 10 
personer – hverken før, under eller efter 
træning 
Koordiner gruppeinddeling via Facebook 
e.lign., og hav forskellige 
mødesteder/mødetidspunkter for de 
enkelte grupper  
Planlæg træningen, så grupperne ikke 
risikerer at ”smelte sammen” eller at 
skulle overhale hinanden 
Mød op omklædt  
  

Under træning 
Hold minimum 1 meters afstand til 
hinanden til alle tider 
Kør med større afstand ved 
intervaller/sprint/bakketræning eller andre 
hårdere øvelser 
Spyt og snyd næse i tøjet - ikke ud i luften 
– og gør det altid alene bag gruppen  
Undgå al fysisk kontakt og hold god 
håndhygiejne – medbring gerne håndspril 
Medbring selv slange, patroner, pumpe, 
dækjern, vand, energi mm. – brug ikke 
andres værktøj eller vand 
Fald ikke tilbage, og skift ikke gruppe ved 
defekt – kør hjem denne dag, hvis benene 
ikke er til den hurtige gruppe   
Kør gerne i mindre grupper og gerne med 
den samme gruppe hver gang, så I i det 
tilfælde, at en rytter testes positiv for 
coronavirus, kun behøver at lukke ned for 
denne ene gruppes klubdeltagelse og ikke 
for alle andre, som han eller hun kan have 
været i kontakt med 

  
Tag hjem umiddelbart efter træning. 
 
Med håbet om en fornuftig og ansvarlig 
genåbning af vores  
PEDAL-ATLETAKTIVITETER 
 
Pbv. Peter 
Take care out there!!! 
 
 

OBS! 
KLUBTØJ! 
Steen Nørret har været I forbindelse med 
vores leverandør. 
Producenten ligger som bekendt i 
Norditalien, hvorfor virksomheden har 
været lukket ned i den forgangne periode. 
Der er imidlertid godt nyt inden længe, og 
Steen vil give besked, så snart der er 
klubtøj på ”hylderne” igen. 
 

Mødesteder: 
Blå: Hold 1, Rød: Hold 2, Grøn: Hold 3, 
Orange: hold 4 
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