
I Sønderborg cykler vi!

I soldaternes fodspor
En tredages 1864-oplevelsescykelferie fra Dannevirke til Dybbøl.  
Turen gentages hver måned til og med oktober.  
Pris 2.175 kr. inkl. overnatning.  
Læs mere på www.1864dage.dk

1. - 31. maj: 

Vi cykler til arbejde 
Kampagnen kører fra 1. maj til 31. maj. Tilmeldingsfrist er den 24. april. 
Man deltager på hold med 4-16 deltagere, og der er flotte præmier. 
Læs mere på www.vcta.dk

9. juni: 

Et cykelløb på langs og på tværs af 
grænsen i anledning af 1864-året 
I samarbejde med Region Syddanmark og DGI.  
Læs mere på www.mtbs.dk  

12. juni: 

Bike & Run Stafetten 
Læs mere på www.sfs-sonderborg.dk og www.bikeandrun.nu

22. juni: 

Fryndesholmløbet 2014
Der cykles 35, 75 eller 110 km.  
Læs mere på www.NSU-Als.dk

30. juni: 

Løkkefonden besøger Sønderborg  
med en flok drenge, der cykler 
Danmark Rundt
Læs mere på www.sck-cykling.dk

3. august: 

Alssundløbet
Der køres 70, 110 eller 140 km. Er det for langt,  
er der Sønderborg Rundt på ca. 20 km.  
- for hele familien. 
Læs mere på www.cms-soenderborg.dk

17. august: 

Fri BikeShop løbet 
Eliteløb med ca. 500 deltagere i forskellige klasser.  
Læs mere på www.sck-cykling.dk

7. september: 

Træd til Danmark 
Et motionscykelløb i samarbejde med  
Kræftens Bekæmpelse. Der køres 25, 65 eller 110 km. Støt en god sag. 
Læs mere på www.cms-soenderborg.dk

Når det passer dig: 

Den sidste soldat
En to-dages 1864 cykeltur fra Kær Halvø til Kegnæs. 
Læs mere på www.1864dage.dk

Sønderborg Cykle Klub
Sønderborg Cykle Klub arrangerer 
desuden en række talentløb for 
børn og unge i løbet af sæsonen. 
Dette annonceres løbende på 
www.sck-cykling.dk 
samt i lokalaviserne.

Det er fantastisk at cykle. Det er sundt, klimavenligt og en rigtig god måde, at opleve vores smukke kommune 
på. Vores mange smukke cykelstier venter bare på at blive udforsket.  
Om det skal være i familietempo og i cruiserstil eller for fulde gardiner – det er op til dig!

Skulpturpark Augustiana
Augustenborg
www.augustiana.dk

Woodsculpture Kongekajen 
Sønderborg Slot 
15.-22. juni
www.woodsculpture.dk

Stella Polaris
25. juli
www.stella-polaris.dk

Zulu Sommerbio
Sønderborg Slotspark
Start august
www.sommerisonderborg.dk

Opera i det fri
Sønderborg Slotspark  
9. august
www.sommerisonderborg.dk

www.sonderborgkommune.dk

Du kan også tage cyklen  
til en af sommerens  
mange kulturelle  
arrange menter:

Sønderborg
CYKLE KLUB

Cykelarrangementer i Sønderborg i 2014

Se alle cykelstifolderne på  
www.sonderborg.dk/ 
kultur/sport-fritid/cykelruter/


