
 

 

Hvor finder du Cykellegepladsen? 
 

Cykellegepladsen er placeret ved Trørødskolen og er 
offentlig tilgængelig på alle tidspunkter.  
 
Du kan finde Cykellegepladsen her: 
Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk 
 

 
 
Læs mere om Cykelmyggens Cykellegeplads på 
www.cykelmyggenslegeplads.dk    
 
Hvem står bag? 

Cykelmyggens Cykellegeplads er resultatet af et bredt 

samarbejde mellem Trørødskolen, Foreningen Sund i 

Rudersdal og fra Rudersdal Kommune: Kultur, Teknik og 

Miljø, Børneområdet, Skoleområdet og Sundhed og 

Forebyggelse. Projektet har fået tilskud fra Vejdirektoratets 

nationale cykelpulje og TrygFonden. 
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Giv dit barn en festlig oplevelse – hold en 
fødselsdag med cykellege og – sjov.  

Hvad er Cykelmyggens Cykellegeplads? 

Cykelmyggens Cykellegeplads er for alle børn 
i alderen 3 – 9 år. Cykellegepladsen er skabt efter 
Flemming Quist Møllers eventyrlige univers om 
Cykelmyggen Egon, Dansemyggen Dagmar og alle 
deres venner.  
  
Cykellegepladsen er til cykeltræning, leg og læring og er 
en verden, hvor børnene kan køre på opdagelse, 

samtidig med at de bliver bedre til at cykle. De kan bl.a. 
køre ind i næsen på den sovende mand eller køre 
slalom med én hånd i minibillens musiklund. 

Lej udstyr fra Cirkusloppernes Cirkusvogn  

Har du lyst til at benytte Cykellegepladsen til fx en 
børnefødselsdag, kan du leje udstyret i Cirkusloppernes 
Cirkusvogn.  

 
Cirkusloppernes Cirkusvogn indeholder:  
• 30 cykler i 3 forskellige størrelser 

• 30 cykelhjelme 
• Trafikskilte til brug på trafiktræningsområdet 

(Myretuen) 

• Taske med legeudstyr til cykellege 
• Cykelpumpe 
• Refleksveste 

 
Hvordan lejer du udstyret? 
Du lejer ved at skrive til lokalebooking@rudersdal.dk  
 
Hvornår kan du leje Cirkusloppernes 
Cirkusvogn? 
Udstyret kan lejes i weekenden fra 10-16.  
Nøglen til cirkusvognen afhentes i Kultur senest torsdag 

før benyttelse. Nøglen skal afleveres mandag efter brug.  
 
Hvad koster det? 
Det koster 200 kr. at leje cykeludstyr.  
 
Beløbet betales via MobilePay på 72 68 56 15 med 

teksten Cykelmyggen. 
 
Du skal være bosiddende i Rudersdal Kommune for at 

kunne leje Cirkusloppernes Cirkusvogn.  

Mere cykelsjov   

Cykelmyggens Cykelpas 
Der er udarbejdet et ’Cykelmyggens Cykelpas’, som er 

for børn i alderen 3- 6 år. Du kan bruge cykelpasset som 
supplement til dit besøg på cykellegepladsen.  
 

Når du lejer Cirkusloppernes Cirkusvogn, får du også 
hæftet ’20 cykellege’ med til inspiration samt 10 
eksemplar af ’Cykelmyggens Cykelpas’.  

 
Cykelpasset kan også hentes på Rudersdal 
Bibliotekerne eller på Kulturcenter Mariehøj.  

 
Cykelapp 
Der er udarbejdet en app til daginstitutioner og skoler. 

Heri er der også mange gode idéer til aktiviteter som du 
kan lege sammen med familien. App'en er udviklet til 

Ipad. Søg efter ’Cykelmyggens Cykellegeplads’ i App-
store.  

 
Cykelmyggens rygsæk 
På Rudersdal Bibliotekerne kan du låne rygsækken 

’Cykelmyggen – Cykellege’, som bl.a. indeholder 
bøger om Cykelmyggens univers, bøger om cykling, 
samtalekort med fokus på at blive en sikker cyklist, 

cykelpas, aktivitetsringe, målebånd og kridt.  

Brug af Cykellegepladsen 

Cykellegepladsen er et unikt uderum, og det er vigtigt, 
at der passes godt på cykellegepladsen.  

 
Du har som bruger til enhver tid den fulde 
erstatningspligt i forhold til udstyr i Cirkusloppernes 

Cirkusvogn.  
 
Tag hensyn til andre, der ønsker at bruge 

Cykellegepladsen.  
 
Ophold på Cykellegepladsen er på eget ansvar, og 

Cykellegepladsen er videoovervåget.  Der findes ikke 
toiletter på Cykellegepladsen.  

 

Fødselsdagsfest på 
cykellegepladsen   


