
Evaluering af indsatsområdet omkring 
”Cykling i Rudersdal” 2015-17
Motion, kultur, transport og oplevelser på to hjul

Indledning
Cykling i Rudersdal arbejder hele tiden på at understøtte Rudersdal 
Kommunes ambition om at være en sund og grøn kommune. Idéen bag 
Cykling i Rudersdal er at få kommunens borgere til at se cyklen som et 
naturligt valg til motion, transport, sport, læring, leg og oplevelser i 
hverdagen. Projektet Cykling i Rudersdal har i årenes løb udviklet sig 
fra at være et tiltag i forbindelse med VM i landevejscykling i 2011 til en 
fokuseret indsats med et sundhedsfremmende aspekt.  

Når der arbejdes med cykelprojekter og idéer i Cykling i Rudersdal er 
det i forhold til kommunens handleplaner og politikker samt nationale 
politiker og strategier så som ’den nationale cykelstrategi 2014’. Som 
udgangspunkt viser den nationale cyklistundersøgelse fra 2016 en 
generel tilfredshed med cykelmuligheder i Rudersdal Kommune. I 
Rudersdal Kommune er tilfredsheden over landsgennemsnit, og det er 
blandt andet inden for fremkommelighed, vedligeholdelse af 
belægningen, muligheden for at kombinere offentlig transport og 
cykling, og for tryghed.

Cykling i Rudersdal binder flere af kommunens fagområder sammen og 
fungerer, som en platform for aktiviteter, projekter og netværk internt 
som eksternt. Indsatsområderne har specielt understøttet og været 
organiseret med udgangspunkt i mål og indsatser for Teknik og Miljø 
området samt Kulturområdet

Fra starten har det været en central del af Cykling i Rudersdal at skabe 
aktiviteter og oplevelser for borgerne. Der er gennemført en lang række 
aktiviteter. Nogle af aktiviteterne videreføres til ’Indsatsområder for 
Cykling i Rudersdal 2018- 2020’ andre er ikke blev gennemført og 
bliver ikke en del af fokus i 2018-2020.
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Fokusområder 2015-2017
Hverdagscykling 
Aktiv ferie og fritid
Nye og sikre cyklister 

Gennemgang af aktiviteter og tiltag i 2015-2017

1. Projekter og aktiviteter der videreudvikles

Vært for Den Nationale Cykelkonference 2015 
Cykling i Rudersdal var projektleder og organisator, da Rudersdal 
Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet, Cyklistforbundet og 
Furesø Kommune afholdt af Den Nationale Cykelkonference 18. og 19. 
maj i 2015. Der var rekorddeltagelse til de to dages konference, som 
blev afholdt i Galaksen i Furesø og på Hotel Comwell i Holte. Det var 
første gang, at Rudersdal var arrangør/medarrangør af den nationale 
cykelkonference. 

Der var stor tilslutning og tilfredshed med de planlagte aktiviteter, 
herunder cykelturene i Rudersdal under konferencen samt 
åbningsseancen med Flemming Quist Møller. 
Temaer for cykelturene var:

- Skolecykling og Cykelmyggens cykellegeplads ved Trørødskolen 
- KulturSlangen – en cykeltur gennem kultur, historie og natur 
- Cykeltur med høj puls i samarbejde med Furesø.        

De kulturelle input i de faglige oplæg blev positivt modtaget.
Vejdirektoratet var ansvarlig for budgettet. Samarbejdet med Furesø 
Kommune samt Vejdirektoratet og Cyklistforbundet fungerede godt og 
udviklede gode relationer og netværk til eventuelt samarbejde omkring 
fremtidige projekter. Der blev arrangeret cykeltur for kommunernes 
borgmestre, og borgmester Jens Ive deltog ved åbningen, i cykelturen 
omkring infrastruktur samt ved paneldebat. Der blev samtidig 
arrangeret borgerrettede cykelaktiviteter med kampagnen ”Det gode liv 
på to hjul i Rudersdal”.

Rudersdal Kommunes engagement omkring afholdelse af 
cykelkonferencen var, at den var med til at sætte fokus på indsatsen 
overfor cyklisme overfor såvel borgere som virksomheder i kommunen 
samt samarbejdet med andre interessenter indenfor cykling i Danmark. 
Endvidere gav konferencen Rudersdal positiv omtale som 
cykelkommune og i relation til kommunens mange grønne områder. 
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Evalueringen viste tilfredshed blandt deltagerne og alle parter i 
Rudersdal udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, indsatsen i 
forbindelse med værtsskabet samt muligheden for at præsentere 
kommunen som en smuk og aktiv kommune i forbindelse med cykling.

Udvikling og anlæg af Cykelmyggens Cykellegeplads 

Cykelmyggens Cykellegeplads er et fantasifuldt uderum og er 
Danmarks første cykellegeplads. Den er skabt efter Flemming Quist 
Møllers farverige og fantasifulde univers fra 1967 om Cykelmyggen 
Egon. Cykellegepladsen forener fantastiske historier og tegninger med 
cykelmotorik og cykelleg og binder læring og leg sammen på nye 
måder for børn i alderen 1,5 – 9 år. Formålet er, at sikre børns gode og 
sikre cykelvaner og glæden ved at cykle så tidligt som muligt gennem 
leg, læring, cykeltræning og fysisk aktivitet.

Cykellegepladsen blev officielt åbnet i august 2015 og har været brugt 
at daginstitutioner og skoler siden. Der er udviklet materiale: cykelpas, 
app, cykelrygsæk som et supplerende element til besøget på 
cykellegepladsen. Materialet er udviklet til daginstitution, men kan også 
benyttes af familier i fritiden. 

Cykellegepladsen bliver et af de punkter som også kommer til at være 
en del af de kommende indsatsområder for Cykling i Rudersdal. Det er 
bl.a. på baggrund af evaluering af cykellepladsen. I de kommende år 
skal der sættes fokus på at få flere til at bruge banen. Det etablerede 
koncept med børnefødselsdage på pladsen og familiedage skal 
udvikles yderligere gennem familiedage og en mere målrettet 



4

kommunikation. Dagsinstitutioner skal også få et bedre kendskab og 
brugeroplevelsen skal forbedres for dem, når de er ude på 
cykellegepladsen. 

Cykel-Touren i Rudersdal 

Der er etableret smukke lokale bycykelruter i de fire byer med 
udgangspunkt i bymidten til Cykel-Touren.

Cykel-Touren i Ruderdal var tidligere afviklet i samarbejde med
Cyklistforbundets lokalafdeling og med opbakning og samarbejde med 
de lokale handelsforeninger og andre foreninger i Birkerød, Nærum, 
Vedbæk og Holte. Det lykkedes ikke at skabe interesse og opbakning
fra handelsforeningerne, foreninger eller andre lokale interessenter i 
byområderne Holte, Birkerød og Nærum til at deltage ved afvikling af 
Cykel-Touren i deres områder i 2015. 

Styregruppen vedtog i 2015 
at Cykel-Touren kun afvikles i 
Vedbæk 
området, hvor den er lokalt 
forankret ved et samarbejde 
mellem 
handelsforeningen, lokale 
foreninger og med 
tilkendegivelse om 
opbakning fra Vedbæk Skole.

Cykel-Touren i Vedbæk havde fin opbakning med mange deltagere 
ved afviklingen i 2014. 

Cykelarrangement blev afviklet september 2015 i Vedbæk i samarbejde 
med Vedbæk Handelsforening og Vedbæk Gymnastik med begrænset 
deltagerantal, hvorefter styregruppen besluttede at fokusere på andre
cykelindsatser.

Domænet Cykel-Touren.dk er fortsat registreret som domæne til 
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Rudersdal og de fire bycykelruter omkring Vedbæk, Nærum, Birkerød 
og Holte bliver fortsat synliggjort som tilbud til rekreative cykelture i 
naturen.

Videreudvikling af rudersdalcykelguide.dk 
○ Rudersdalcykelguide.dk er borgernes indgang til ruter i Rudersdal 

Kommune. Oprindeligt var hjemmesiden tiltænkt cykelruter, men 
for at skabe sammenhæng med Rudersdal Rutens Univers har vi i 
2016 opdateret cykelguiden med gå- og løberuter, og det er 
hensigten, at alle ruter i Rudersdal Rutens Univers skal ligge på 
Rudersdalcykelguide.dk.  Derfor er der også planer om, at ændre 
domænenavnet. 

○ Som ruterne bliver tilføjet rudersdalcykelguide.dk, tilføjer vi også 
en printbar pdf over den enkelte rute, der både fortæller lidt om 
ruten og giver borgeren en rutevejledning, de kan printe ud og tage 
med på turen. 

○ Kofoed & Co står bag siden, og der betales årligt et servicegebyr 
på 18.000 kr. 

○ I 2016 fik vi tilføjet muligheden for at lægge pdf’er op, som 
brugerne kan downloade, samt ændringer i tekst og tekst layout. 

○ Der er ikke blevet ført statistik med websiden fra begyndelsen, 
men i efteråret 2016 lagde vi (simpel) google analytics ind på 
siden.

○ Det sidste år (22. januar 2017 - 22. januar 2018), har der været:
 715 brugere, heraf 96 tilbagevendende brugere. 
 Maj er den mest besøgte måned 
 Der har været 1143 sidevisninger, heraf 894 unikke 

sidevisninger, samt 894 sessioner (en session er en samling af 
interaktioner som brugeren foretager, hvor siden er set mindst 
én gang).

 Brugerne bruger i gennemsnit 1,21 min pr session (fra brugeren 
kommer ind på sitet til de forlader sitet).

 Størstedelen af brugerne kommer fra computer (53%) fra mobil 
(28,2%) fra tablet (18,8%)
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Cykelmyggens cykelpas 
Formålet med Cykelmyggens Cykelpas er at styrke den målrettede
pædagogiske læring, således fungerer cykelpasset som et bindeled 
mellem børnenes oplevelser på cykellegepladsen og institutionen og 
hjemmet. Cykelpasset er målrettet for børn i alderen 3-6 år og udformet 
efter Cykelmyggen Egons Univers. Cykelmyggens Cykelpas 
understøtter det børnene oplever på deres besøg på Cykellegepladsen 
ved at sætte læringselementerne fra cykellegepladsen i spil ved at 
spørge ind til barnets cykelerfaring fra og oplevelser på  
cykellegepladsen, og samtidig indbyder passet til en god snak om det
at cykel og have gode cykelvaner. 

Cykelmyggens Cykelpas bliver også i fremtiden en vigtig del af
Kommunikationen af Cykellegepladsen og vil også fremover kunne 
rekvireres af daginstitutioner for at understøtte deres besøg på
Cykellegepladsen.  

Cykelpas for store børn 
Cykelpas for store børn er ikke gennemført. I stedet for vil vi fokusere
på de mindste og understøtte læring om gode cykelvaner ved at gøre
opmærksom på Cykelmyggens Cykellegeplads og de læringselementer
der er en del af Cykellegepladsen og det materiale der er udviklet i den
forbindelse. 

Temanetværksmøder omkring cykling 
Der blev afholdt temanetværksmøder omkring Cykling i Rudersdal som
oplæg til perioden 2015-2017 i 2014 med interne og eksterne
deltagere. 

Cafebordstemaer som blev drøftet var: 
Tema 1: CykelTouren – en cykelaktivitet for hele Rudersdal, 
Tema 2: Rekreative cykelruter i Rudersdal, 
Tema 3: Skolecykling. 

Der er ikke afholdt yderligere temanetværksmøder i perioden. 

Kulturelle cykelture og awareness arrangementer omkring
cykelruter
Der har i perioden hvert år været afholdt en række
arrangementer af Rudersdal Museer med kulturelle cykelture i Rude
Skov og Jægersborg Hegn – de fleste med god tilslutning på 25-30
deltagere. Endvidere har Cyklistforbundets lokalafdeling afviklet flere
arrangementer i forbindelse med landsdækkende kampagner som
StoreCykeldag på cykelruter, som RudersdalRuten, FamilieRuten samt 
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en af de lokale bycykelruter i Birkerød eller Vedbæk.

Mountainbikeløbet Nordic24 
Mountainbikeløbet Nordic24 var blevet afviklet gennem mange år af
Holte MTBK i samarbejde med Rudegaard Stadion og var tidligere en
af landets mest populære mountainbikeløb. Grundet svigtende
tilmeldinger og mangel på personresurser i Holte MTBK valgte klubben
at aflyse løbet i 2015. Det har ikke været afviklet efterfølgende.

Sundhedsambassadører for cykling 
Med udgangspunkt i børneområdet blev der i forbindelse med fokus på
cykling i Rudersdal og udvikling af Cykelmyggens Cykellegeplads i
2015 og 2016 uddannet et antal sundhedsambassadører for cykling.
Indsatsen var funderet i Børneområdet og blev ikke prioriteret for 2017.

Motionscykelløb på VM Ruten med hotspot på Geels Bakke

Cykelstafetten i Rudersdal – cykling for alle” er tænkt som en
cykelstafet, hvor motionscyklister – både private og fra virksomheder –
kører skiftevis på deres hold i 4 på VM Ruten med planer om afvikling
af et børne/unge-cykelløb på en forkortet rute samme dag. 
Første udgave af cykelstaffetten blev afviklet 5. juni 2016 og er tænkt 
som en fast årlig cykelbegivenhed på den populære VM Rute med 
mulighed for at mange lokale borgere, virksomheder og foreninger kan 
deltage. Frem mod eventen er blevet tilbudt gratis fællestræninger for 
deltagerne af arrangøren med fokus på adfærd og sikkerhed. 
Der er blevet udviklet og markedsført to træningsruter til landevej 
KongeRuten og SandbjergRuten. 
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Der har været flere henvendelser med interesse for at arrangere 
cykelløb på VM Ruten før styregruppen besluttede i 2016 at
anbefale at lave en aftale med SportEvent Group v/Ole Egeblad om at
stå for løbet med opbakning fra Cykling i Rudersdal. Cykelstafetten er
afviklet i 2016 og 2017 med deltagerantal på ca. 600 til hvert løb. Det er
aftalt at kontrakt og eventuel fremtidig aftale med SportEvent Group om
afvikling af Cykelstafetten i Rudersdal evalueres og afklares efter
afvikling af løbet i 2018. 

Kobling til cyklistprøver og cykelaktiviteter skoleområdet 
Igennem kommunens Vej- Skole- og Politisamarbejde sikrer vi, at der
er sammenhæng mellem trafikindsatser, kampagner og færdselslære
på skoleområdet. 

○ Cyklistprøven for 6. klasse bliver hvert år afholdt på samme tid for 
alle skoler.  

○  Vi tilbyder 3. og 4. klasserne, at de kan tage til Teknisk Museum i 
Helsingør, hvor eleverne kan blive klogere på trafik og prøve 
kræfter med cykelbanen, samt tage den lille cyklistprøve.

○ Gennem kontakten med skolernes 
færdselskontaktlærere/sekretærerne sender vi information ud om 
kampagner målrettet skoleområdet. 
 Skolekampagne: Hvert år til skolestart, modtager alle 0.klasser 

undervisningsmateriale, politiet foretager kontrol ved skolerne, 
og der bliver opsat vejkantsplakater ved skolerne.

○ På skolen i virkeligheden ligger de tilbud vi har til skoleområdet 
inden for cykling og trafiksikkerhed. 

○ I 2017 tilbød vi cykelundervisning med Dansk Skolecykling, her 
deltog Nærum- og Høsterkøb Skole. 

○ Alle færdselskontaktlærere kan få et to-dages kursus hos Raadet 
for Sikker Trafik. 

2. Kobling til nationale og regionale cykelaktiviteter

Projektsamarbejde supercykelstier 
○ Supercykelstien Allerød blev indviet i maj 2017 og løber i 

Rudersdal Kommune langs Kongevejen og Birkerød Parkvej. Den 
er blevet til i samarbejde mellem fem kommuner, Allerød, 
Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og København samt 
Region Hovedstaden og Sekretariatet for Supercykelstier. På ruten 
i Rudersdal er der forskellige tiltag, der forbedrer forholdene og gør 
det mere sikkert at være cyklist. 
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Afholdelse af cyklistforbundets kampagner 
○ Alle Børn Cykler: Hvert år i september måned afholdes ’Alle Børn 

Cykler’ arrangeret af Cyklistforbundet. Vi sender information ud til 
skolerne om den årlige kampagne. Klasserne står selv for 
tilmelding og afholdelse. I 2017 deltog 94 klasser. 

○ Vi cykler til arbejde: Medarbejdere og virksomheder i Rudersdal 
Kommune bliver hvert år opfordret til at deltage i kampagnen ’Vi 
cykler til arbejde’.  

○ Lys på med Ludvig: Vi opfordrer skolerne i at deltage i 
kampagnen. De står selv for tilmeldingen.   

KMD Ironman 
Rudersdal Kommune har siden 2009 været samarbejdspartner med
KMD Ironman Copenhagen omkring etablering af et hotspot på Geels
Bakke for at skabe lokal forankring, når triatleterne cykler gennem
kommunen og op over Geels Bakke to gange. Begivenheden samler
mange tilskuere og skaber en god stemning for jernmænd og kvinder.
Ironman med hotspot er afviklet hvert år i august og har givet mange
borgere mulighed for at opleve udøvernes kamp op over bakken på
Geels og den gode stemning. Hotspot arrangeres i samarbejde med
Sigma Tri og Ung i Rudersdal. Der har hvert år været god tilslutning og
mange mennesker på Geels Bakke hotspot – dog afhængig af vejret.

Cykelruter på tværs af kommuner og statsskove 
I forbindelse med stigende fokus på det regionale samarbejde i relation
til cykelruter på tværs af kommunegrænser til hverdagscykling og
rekreative formål og cykelturisme herunder 4K samarbejde og projekt
Copenhagen, har været overvejelser omkring indsatser på området.
Indsatsen har ikke været iværksat i perioden, da den blandt andet har
afventet en overordnet prioritering af indsatser på turismeområdet
og/eller tilsvarende tværregionale projekter. Med fortsat stigende fokus
på bevægelse, natur og sundhed såvel i kommunen, regionalt, nationalt
som internationalt vil kan indsatsen prioriteres i kommende periode.

3. Mulige cykelaktiviteter i fremtiden

Brug pedalerne 
Projektet er ikke gennemført, da man ikke opnået finansielt tilskud til
projektet. 

Projekt med lånecykler til borgerne blev ikke gennemført, men det skal 
overvejes om det skal med fremadrettet.
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Cykling uden alder 
Cykling uden alder blev introduceret i Danmark som et nyt koncept i
forbindelse med udarbejdelsen af indsatsområder for Cykling i 
Rudersdal. På baggrund af henvendelser med interesse for at få 
Cykling uden alder til Rudersdal opfordrede styregruppen til at det blev 
drøftet med ældre/sundhedsområdet, som udgangspunkt for etablering
af aktiviteter med Cykling uden alder i Rudersdal. Konceptet Cykling
uden alder har efterfølgende haft succes i mange kommuner og er 
også blevet repræsenteret i Rudersdal ved Plejecenter Frydenholm og 
nogle bofællesskaber for målgruppen.

Etablering af cykeludfordringsbane – Holtegårdsparken. 
Holte MTB har rettet henvendelse med ønsket om at der etableres en
cykeludfordringsbane til træning for såvel klubbens medlemmer som
kommunens borgere i øvrigt. Området ved Holtegårdsgårdsparken
langs Helsingørmotorvejen og over for Kulturcenter Mariehøj er gjort 
klart, og der er indhentet tilbud på anlæg af banen, som Holte MTB
ønsker at stå for i forbindelse med anlæg, drift og brug. Holte MTB har
søgt fonde om midler til anlæg af banen og projektgruppen afventer 
afklaring omkring finansiering i løbet af 2018. 

Store cykeldag 
Den anden søndag i juni inviterer Cyklistforbundet hele Danmark ud på
cykeltur. Formålet med Store Cykeldag er at få flere danskere til at
cykle og skabe en dag i kalenderåret, hvor alle med interesse i
cyklismen har anledning og mulighed for at motivere flere til at opleve
glæden ved at cykle en tur. Landet over bliver der arranget cykelture for
alle. Cykling i Rudersdal understøtter den landsdækkende Store
Cykeldag og gør opmærksom på lokalafdelingens arrangementer.

Cykeldag i Birkerød Idrætscenter 
Som opfølgning på cykeludstillingen i Birkerød Idrætscenter i
forbindelse af afholdelsen af VM i landevejscykling blev det overvejet at
arrangere en udstillings- og aktivitetsdag med temaet Cykeldag i
Birkerød Idrætscenter. Grundet resurser og prioritering af andre
opgaver blev det ikke realiseret.

Idékatalog til andre aktiviteter 
Der er ikke udarbejdet et egentlig idekatalog, da mange at de mulige
idéer allerede har været indarbejdet i indsatsområderne.
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Gennemførte tiltag, der ikke var en del af de
oprindelige indsatsområder

Cykelfremmepulje
○ 2016 fokus på adfærd blandt motionscyklister, træningstur samt 

kampagnen ’God tur og God stil’.  Vi har oprettet to nye cykelruter 
specielt til motionscyklister, og promoveret dem via video, sociale 
medier, hjemmeside og træningsture. I 2016 og 2017 deltog vi i 
tværkommunalt samarbejde med de Nordsjællandske kommuner 
om at sætte fokus på god adfærd hos motionscyklister gennem 
kampagnen ’God Tur og God Stil’ hvor vi opsatte plakater langs 
strandvejen og de større veje. Derudover uddelte kommuner 
sammen ringeklokker til forbipasserende cyklister på Strandvejen. 
Kampagnen forventes at blive gentaget i 2018. 

Supercykelparkering ved Birkerød station og Kulturcenter 
Mariehøj 

○ Ved Birkerød Station og Kulturcenter Mariehøj er der opført 
cykelparkering med tilhørende luftpumpe. Derudover er der 
etableret et cykelhjørne på Supercykelstien Allerødruten, på 
hjørnet af Kongevejen og Øverødvej, hvor man kan pumpe sin 
cykel og foretage småreperationer. 

Kommunikation

Hjemmeside
Rudersdal Kommune har i 2016 skiftet hjemmesidesystem, og derfor 
har formidlingen af Cykling i Rudersdal ændret sig. På den ny 
hjemmeside Rudersdal.dk er der udarbejdet et tema, der sætter fokus 
på alle de ruter og stier, der er velegnet til motionscykling, ture med 
familien og ture med temaer. 

Cykling i Rudersdal optræder også i forbindelse med RudersdalRutens 
Univers på Oplevrudersdal.dk. Cykelruter og temaet Ud på cykel er en 
del af RudersdalRutens Univers formidling – herunder nyhedsbrev og 
sociale medier. 

Facebook
Facebook bruges til opslag synliggør aktiviteter og
oplevelser, tiltag om cykelstier og lokale nyheder om trafik/transport, 
ruter og lignende.
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- Fredagsfif:
Fredagsfif er opslag på hver fredag . Det kan være gode råd, nyheder 
om cykelstier og lignende og lokale og nationale cykelnyheder. 
Gode råd som refleksdag, klargøring af cykel til vinter osv samt lokale 
Nyheder og videoer er de opslag, der klarer sig bedst med en 
rækkevidde på op til 2300 personer.
 
- Statistik:
Følgere: 334 – antallet af følgere er steget fra 226 i jan. 2016 til 334 i 
dec. 2017. Interessen stiger med aktivitet på siden. 

Instagram 
Indsatsen på de sociale medier har været fokuseret på 
Facebook, og det afspejler sig i aktiviteten på Instagram. Der er i
perioden 2013 – 2017 lavet 27 opslag og der er 58 følgere. 
Værdien af effekten af en indsats på instagram skal undersøges. 

Trykt materiale
Der er udarbejdet en række nye foldere i nyt design, der dækker 
Cykling i Rudersdal og RudersdalRutens univers. Det nye 
design fungerer fint og er blevet vel modtaget. Det nye design 
fortsætter i fremtiden.

Avis artikler
I foråret 2017 skrev vi efter aftale med Frederiksborg 
Amts avis at levere tre artikler, der beskrev forskellige former for motion 
og bevægelse i naturen – herunder de mange muligheder for at cykle i 
Rudersdal. Det var flotte artikler i weekend-udgaven, der gav god 
Respons og flot synlighed. Det er noget der skal tænkes i fremover. 

 
Tværgående samarbejde
Der har i perioden været eksempler på samarbejde på tværs i relation 
til anlægsprojekter mellem flere af kommunens fagområder og 
institutioner samt med foreninger, organisationer og virksomheder. 
Cykelmyggens Cykellegeplads blev realiseret i et tæt samarbejde 
mellem Teknik & Miljø, Kulturområdet, Sundhed, Børneområdet samt 
Trørødskolen. De fleste cykelaktiviteter i perioden blev realiseret i et 
tæt samarbejde mellem flere interessenter, herunder Den Nationale 
Cykelkonference, Cykel-Touren samt Cykelstaffetten og KMD Ironman.


