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lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

Lillestrøm, 18.01.22 

Regler for våre sykkelturer 

Hovedmål med våre sykkelturer er å skape sykkelglede og å motivere flest mulig til mer sykling i 

hverdagen. Ett av våre satsingsområder er sykling som folkehelse- og miljøtiltak. Forskningen viser at 

sykling har enorme helsefremmende effekter (for eksempel for hjerte- og karsystemet, lav belastning på 

leddene osv), og at helsegevinsten for syklister overgår helse- og skaderisikoen i trafikken. Men særlig når 

man sykler i grupper så er det viktig å følge noen regler. Derfor presenterer vi her egne turregler. Alle som 

sykler med oss samtykker automatisk i å følge disse reglene. Vi ber om forståelse at syklister som ikke 

følger reglene, dessverre ikke kan bli med oss på tur. 

På alle våre sykkelturer gjelder at den enkelte deltakeren er selv ansvarlig for egen sikkerhet og deltar på 

eget ansvar (det inkluderer også ansvaret for egen sykkel og eget utstyr). "Skulle uhellet være ute", så 

prøver vi selvfølgelig å hjelpe etter beste evne, f eks har vi med verktøy for å kunne foreta små 

reparasjoner når sykkelen er punktert e.l. Men vi påtar oss ikke noe juridisk eller erstatningspliktig ansvar 

for eventuelle skader eller ulykker. Deltakere på våre sykkelturer må derfor gjerne vurdere hva som er 

dekket av egne forsikringer. 

Syklistenes Landsforening er organisasjonen for hverdagssyklister og vi forventer ikke at du stiller i 

toppform, med perfekt sykkel og utstyr. Men som deltaker på våre sykkelturer har du selv ansvar for at 

din sykkel er i grei og trafikksikker stand. Når det er sagt, så har vi alltid med oss litt verktøy og ved behov 

kan vi prøve å fikse småting både før og under turen. Men den ansvarlige turlederen kan avvise folk til å bli 

med på turen i regi av lokallaget vårt, også grunnet feil eller manglende utstyr (f eks piggdekk på turer med 

vintersyklister på dager med my eis og snø). 

Når det gjelder utstyr ellers så anbefaler vi å ta med rikelig med vann og gjerne noe matpakke og 

passende klær (vi planlegger alltid med godt vær, men turene avlyses ikke når det regner). Det er ikke noe 

hjelmplikt for syklister i Norge, og heller ikke på våre turer (men det finnes unntak, f eks sykkeltur med 

landeveisyklister i samarbeid med CERES). 

I utgangspunktet sykler vi alltid i rolig tempo, men turene har ulik lengde og varighet (og antall 

høydemeter). Men les gjerne turbeskrivelsen før du bestemmer deg å bli med. Du må selv bedømme om 

den enkelte turen passer til din egen form. Hvis du er usikker send mail til lillestrom@syklistene.no så tidlig 

som mulig for å avklare ev spørsmål! Noen få turer er et spesifisert tilbud for syklister i visse 

alderskategorier. Men vanligvis er alle syklister velkommen, også barn (som følges av voksen 

omsorgsperson). 
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Vanligvis er vi to turledere som passer på gruppa. Turleder nr 1 sykler foran og turleder nr 2 er «siste 

mann/ kvinne». Turlederen som sykler foran gir klare signaler når vi skal svinge, stoppe eller ved 

situasjoner som krever litt ekstra oppmerksomhet i trafikken. Det er viktig at syklistene holder litt avstand 

for å unngå kollisjoner. Samtidig passer vi på at gruppa holdes sammen. Det er også svært ønskelig at 

ingen sykler foran turleder nr 1 eller bak turleder nr 2. På denne måten sikrer at vi ikke mister noen.  

Det er ansvarlig turleder fra SLF LOO som bestemmer hvem som kan bli med på turen (avhengig av 

påmeldinger, maks antall, alder, sykkel, utstyr osv), og om turen ev skal avlyses (f eks ved dårlig vær/ 

oppmøte mm). 

Vi forventer ellers at alle deltakere følger trafikkregler for syklister her 

www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist/Trafikkregler (se også forskriften til krav om sykkel).  

På sykkelturer med bysykler gjelder egne vilkår, f eks kan bysykler ikke brukes av barn under 14 år, jf info 

på www.bysykkel.org. På turer med andre låne-/ leiesykler som f eks våre egne treningssykler fra 

prosjektet Balanced & bilingual gjelder dessuten egne utleievilkår. 

Se også egne smittevernregler for våre sykkelturer! 

Ved ev spørsmål send gjerne mail til lillestrom@syklistene.no! 
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Smittevernregler på våre sykkelturer og andre sykkelarrangementer 

Basert på nasjonale og kommunale føringer og i dialog med kommuneoverlegen fra Lillestrøm kommune 
samt sekretariatet i Syklistenes landsforening og med utgangspunkt i veilederen fra Frivillighet Norge* har 
vi utarbeidet følgende råd og smittevernregler som gjelder på våre sykkelturer (og ev andre 
arrangementer):  
 

1. Personer som er eller kan være smittet av korona eller er i karantene skal ikke delta på sykkelturer  
og andre aktiviteter/ arrangementer i regi av SLF LOO 
 

2. Deltakelse på våre sykkelturer forutsetter påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no  
og maks antall deltakere begrenses til 10 syklister 
 

3. Sørg for god hygiene, både håndhygiene og «sykkelhygiene» ** 
 

4. Unngå̊ fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer  
(minst 1 meter til andre som ikke er husstandsmedlemmer) 
 

5. Ikke del utstyr** under sykkelturer (eller andre aktiviteter) 
 

6. Ansvarlig turguide fra SLF LOO kan bestemme at påmeldte personer ikke kan bli med på turen,  

med tanke på smittefare *** 

Vær oppmerksom på at enhver interaksjon med allmennheten utgjør en økt risiko for å bli utsatt for 
COVID-19. Vi kan ikke garantere at du ikke blir utsatt mens du er til stede på arrangementet og oppfordrer 
deg til å følge våre smittevernregler, samt generelle og lokale regler og begrensninger. 
 
Ved spørsmål send gjerne mail til lillestrom@syklistene.no!  
 
* Se veilederen fra Frivillighet Norge for mer info her: 
https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/ny-veileder-smittevern-for-frivillige-
organisasjoner?mc_cid=8d8c512c7d&mc_eid=fcb855ef35 

 
** Våre turguider har tilsvarende utstyr som antibac, engangshansker og munnbind med på turen.  
Inntil videre har vi bestemt at våre treningssykler ikke lånes ut. Dersom vi senere skulle åpne opp  
for utlån av våre BB-treningssykler så blir syklene vasket grundig før/etter hver tur. 
 
*** Dersom du av ulike grunner ikke kan eller vil delta på våre «fysiske sykkelturer», sjekk gjerne linkene til 
våre «digitale sykkelturer» som vi har dokumentert på Komoot i vedlegget til denne katalogen. 
 

Sist oppdatert: 31.01.21 
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Bli med i vintersykkelkampanjen “Ten Tyres”! 

SLF Lillestrøm og omegn arrangerer egen vintersykkelkampanje der 10 deltakere får gratis piggdekk!  
Bli med i kampanjen «Ten Tyres» og få gratis vintersykkelpakke! 

Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Lokallagsnytt | 12. november 2020 | Carsten Wiecek 

 

Bli en av 10 lokale syklister som får gratis piggdekk fra Schwalbe, lykter og refleks i kampanjen «Ten Tyres»! 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer i samarbeid med FOSS Sport AS 10 lokale vintersyklister til å bli med på 
vintersykkelkampanjen «Ten Tyres»! Som deltaker i kampanjen får du gratis vintersykkelpakke bestående av 
ladbare lykter, refleks, piggdekk fra Schwalbe. Du kan velge mellom piggdekk i størrelsen 28 x 1,6 (42-622) eller 
26 x 1,75 (47-559). Om du vil kan dekkene monteres hos Foss Sport på Strømmen. Du forplikter deg da til å teste 
vinterdekk i hele vinterperioden og til å delta i en liten spørreundersøkelse ved slutten av sesongen. 

Alle lokale syklister fra Lillestrøm og omegn kan søke om å bli med i kampanjen, men nye vintersyklister og våre 
medlemmer vil bli prioritert. Vi forbeholder oss ellers retten til å velge ut deltakere etter tilgjengelig dekkstørrelse 
og geografi. 

Hvis du ønsker å bli med i denne kampanjen, send mail med stikkord «Ten Tyres!» så fort som mulig og senest 
29.11.20 til lillestrom@syklistene.no, sammen med informasjon om ønsket dekkstørrelse og din adresse! 

Bakgrunn for vintersykkelkampanjen er at vårt lokallag ble stiftet for 10 år siden og at vintersykling er ett av våre 
satsningsområde. Med kampanjen “Ten Tyres!” tyvstarter vi altså allerede mot slutten av 2020 at vi feirer vårt 10 
års-jubileum i 2021! 

www.syklistforeningen.no/aktuelt/ten-tyres/ 
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Bli med på tur på kvinnedagen og vinn gavekort! 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til sykkeltur på kvinnedagen, og alle kvinner som er med oss på turen  
eller melder seg inn i lokallaget vårt i løpet av mars er med i trekningen av et gavekort! 

Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Trafikk og politikk - 28. februar 2021 | Carsten Wiecek 

 

Women first heter det ikke bare på kvinnedagen, men i hele mars 2021 der kvinnelige syklister kan vinne et gavekort! 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer også i år til egen sykkeltur på kvinnedagen, 8. mars. Vi møtes på mandag, 
08.03.21 kl 18.00 ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden av Lillestrøm stasjon. Grunnet 
koronasituasjonen er det obligatorisk påmelding og antall deltakere er begrenset. Så hvis du ønsker å bli med, 
send mail til lillestrom@syklistene.no så fort som mulig! 

Alle lokale syklister, mann eller kvinne, er velkommen til å bli med på denne korte sykkelturen i Lillestrøm! På 
turen kan vi blant annet snakke om hvordan vi får flere kvinner opp på sykkel. Undersøkelser viser nemlig at 
menn sykler mer og lengre enn kvinner. Også i Syklistforeningen er menn i flertallet, både blant medlemmer, på 
«sykkelstyret» og turene våre. I vårt lokallag har vi for eksempel en kvinneandel på 20% i styret, og på ca 30% 
blant våre medlemmer og på våre sykkelturer. Dette vil vi gjerne endre, fordi vi ønsker oss mange flere kvinnelige 
syklister! 

Syklistenes Landsforening (SLF) ønsker at stadig flere ser på sykkelen som løsningen i hverdagen sin, og det 
gjelder selvfølgelig også kvinner. Dette målet jobber vi for å nå blant annet gjennom mange ulike kampanjer og 
prosjekter, for eksempel som egne sykkelkurs for kvinner. 

Vårt lokallag feirer tiårsjubileum i år, og vi vil gjerne ha flere kvinnelige syklister med på festen! Vi skal derfor 
trekke et gavekort på kr 1.000 fra Foss Sport blant alle kvinnelige syklister som deltar på turen 8. mars eller 
melder seg inn i vårt lokallag* i løpet av mars. Så bli gjerne med på turen og på laget – og med litt flaks vinner du 
et gavekort! 

Mer info om denne og alle våre andre tematiske sykkelturer i løpet av 2021 samt våre tur- og smittevernregler 
finner du i turkatalogen GROWING UP som ble i dag publisert i oppdatert versjon på vår nettside her. 

______________________ 

* Medlemskap i Syklistenes landsforening tegnes enkelt på denne siden her. Som bosatt i Lillestrøm eller 
Rælingen kommune blir du da automatisk medlem i vårt lokallag, og om du blir medlem i løpet av mars 2021 er 
du i tillegg med i trekningen av gavekortet. Så om du melder deg inn i SLF i mars, send gjerne kort mail med 
stikkord “Women first” til lillestrom@syklistene.no slik at du blir med i trekningen. Lykke til! 

mailto:lillestrom@syklistene.no
https://www.tiltak.no/0-overordnede-virkemidler/0-4-kunnskap-og-verktoey-som-hjelpemidler/faktorer-pavirker-sykling/#3_sykkelomfang_i_ulike_grupper
https://slfloo.com/aktiviteter/sykkelkurs-for-innvandrerkvinner/
https://www.foss-sport.no/
https://slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/
https://blimedlem.syklistforeningen.no/bli-medlem/
mailto:lillestrom@syklistene.no
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Kvinnelige syklister har piggene ute igjen! 

SLF Lillestrøm og omegn arrangerer igjen egen vintersykkelkampanje for kvinnelige syklister.  
Deltakere får vintersykkelpakke med gratis piggdekk, lykter og refleks samt tilbud om mekkekurs! 

Lokallagsnytt | Lillestrøm og omegn | Lokallagsnytt | 21. oktober 2021 | Carsten Wiecek 

 
Som deltaker i vintersykkelkampanjen får du blant annet gratis piggdekk fra Schwalbe. Bli med! 

 
SLF Lillestrøm og omegn inviterer i samarbeid med Foss Sport 10 kvinnelige vintersyklister til å bli med på 
vintersykkelkampanjen «Piggene ute igjen» i perioden november 2021 til mars/april 2022. Som deltaker i 
kampanjen får du gratis vintersykkelpakke bestående av ladbare lykter, refleks og piggdekk fra Schwalbe. Du 
velger selv om piggdekk skal monteres av Foss Sport, eller om du vil bli med på vårt mekkekurs (der vi sammen 
med deg monterer dekk på din sykkel). Som deltaker forplikter du deg til å teste vinterdekk i hele vinterperioden 
og til å dele dine erfaringer som vintersyklist med oss ved slutten av sesongen. 

Alle lokale kvinnelige syklister kan søke om å bli med i kampanjen, men våre medlemmer vil bli prioritert. Vi 
forbeholder oss ellers retten til å velge ut deltakere etter tilgjengelig dekkstørrelse og geografi. I samarbeid med 
Foss Sport tilbyr vi piggdekk i størrelsen 26’’ (47-559) og 28’’ (42-622), og ev andre tilgjengelige størrelser/ typer 
(etter avtale med Foss Sport). 

Hvis du ønsker å bli med i kampanjen, send mail med stikkord «Piggene ute igjen!» så fort som mulig og senest 
13.11.21 til lillestrom@syklistene.no, sammen med din adresse og størrelsen til dine sommerdekk! Blant alle 
deltakere trekker vi også et gavekort på kr 1.000 fra Foss Sport! Bli med! 

PS: Vintersykkelpakken er i utgangspunktet forbeholdt 10 «nye» vintersyklister fra Lillestrøm og omegn. Men om 
du allerede er «erfaren» vintersyklist (og har egne piggdekk fra før) og er interessert i mekkekurset, ta kontakt og 
vi ser om vi har ledig plass på kurset! 

www.syklistforeningen.no/aktuelt/piggene-ute-igjen/ 
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www.syklistforeningen.no/aktuelt/women-first/ 

Oversikt over planlagte sykkelturer 2021 

Nr Dato* Tur Guide 

1. 13.02.2021 Vintersykkeltur på international winter bike to work day Carsten 

2. 08.03.2021 Sykkeltur på kvinnedagen                                                                 AVLYST Ingvild 

3. 21.04.2021 Sykkeltur med planavdelingen fra Lillestrøm kommune             AVLYST Carsten 

4. 23.04.2021 Pendlertur til Oslo på Sykle til jobben dagen                                 AVLYST Alf Helge 

5. 06.05.2021 Sykkeltur med turgruppa fra CERES (Sørumsand-runden)          AVLYST Alf Helge 

6. 26.05.2021 Grønn sykkeltur langs ny sykkelvei i Strømsdalen                        AVLYST Ingvild 

7. 29.05.2021 SLF jubileumstur på grønne ruter til Oslo Styret 

8. 05.06.2021 Sykkeltur til Årnestangen – med politikere på verdens sykkeldag Carsten 

9. 12.06.2021 Sykkeltur langs 163 til Oslo Ingvild 

10. 19.06.2021 Sykkeltur til Myrdammen Alf Helge 

11. 26.06.2021 Grønn sykkeltur langs Alnaelva og Svartdalen med snarvei i Oslo Rob 

12. 10.08.2021 Grønn sykkeltur langs ny sykkelvei i Strømsdalen Carsten 

13. 14.08.2021 Stolpejakt på sykkel Ingvild 

14. 20.08.2021 Sykkeltur til Moss – med hele styret (offentlig) Styret 

15. 20.08.2021 Studiesykkeltur til Vestfold (bare med styret, til 23.08.21) Styret 

16. 28.08.2021 Grønn sykkeltur til Frognerparken i Oslo Carsten 

17. 11.09.2021 Sykkeltur til Geoparken på Geologiens dag i samarbeid med Rotary Stein 

18. 19.09.2021 Sykkeltur med Norsk Brompton Klubb i mobilitetsuka Carsten 

19. 26.10.2021 Kveldstur med synlige syklister Ingvild 

20. 07.12.2021 Sykkeltur med vintersyklister* Alf Helge 

 
* dato kan endres, følg med på www.facebook.com/slfloo 
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Turbeskrivelser av tematiske sykkelturer 2021 

Sykkeltur med vintersyklister på vintersykkeldagen, 13. februar 2021 
TUR: Vintersyklister og deltakere fra årets vintersykkelkampanje sykler til Bråteskogen 
TIDSPUNKT: lørdag 13.02.20, kl 11.00-12.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Selve International winter bike to work day faller vanligvis på andre fredag i februar måned, 
men vi markerer dette sykkel event dagen etter, ved å invitere lokale vintersyklister til årets første tur 
lørdag 13.02.21. I år har vi planlagt å sykle en rundtur fra Lillestrøm via Skjetten til Bråteskogen og tilbake 
via Sagdalen (se kart fra komoot.com nedenfor). Målgruppa er særlig deltakere i vår vintersykkelkampanje 
Ten Tyres og andre nye, og særlig eldre vintersyklister. Grunnet koronasituasjon kan vi dessverre ikke tilby 
å teste våre treningssykler fra prosjektet Balanced & bilingual (med piggdekk, navdynamo og LED 
belysning). Men alle deltakere vil få tilbud om gratis sykkellykt og refleks. Det blir også anledning til 
erfaringsutveksling mellom vintersyklistene. Videre har vi invitert Lillestrøm kommune med oss på tur og 
håper å få førstehånds informasjon om kommunens nettside der du enkelt kan sjekke om din sykkelvei 
allerede er brøytet! Men det blir selvfølgelig også mulig å snakke om andre aspekter rundt vintersykling. Vi 
tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside 
for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Alf Helge Hartveit Skistad (tlf 920 96 363, lillestrom@syklistene.no) 
SAMARBEIDSPARTNER: Lillestrøm kommune & Winter bike to work day 
MER INFO HER:  
www.slfloo.com/aktiviteter/winter-bike-to-work-day/ 
www.syklistforeningen.no/aktuelt/ten-tyres/ 
www.syklistforeningen.no/aktuelt/two-tyres-twice/ 
www.lillestrom.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/broyting/#broytestatus 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/2208990419234919 

Sist oppdatert 23.01.21 
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Sykkeltur på kvinnedagen, 8. mars 2021               AVLYST 
TUR: Sykkeltur med kvinnelige syklister i Lillestrøm og omegn 
TIDSPUNKT: mandag 08.03.21, kl 18.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars inviterer vi til en kort sykkeltur i 
Lillestrøm - hvor både kvinnelige og mannlige syklister er hjertelig velkomne til å delta. Vi kommer til å 
sykle en hyggelig runde på 6-7 km i rolig tempo rundt Nebbursvollen der vi blant annet kan snakke om 
hvorfor sykkelandelen er lavere blant kvinner enn menn. Alle deltakere får utdelt sykkellykt og refleks. Alle 
kvinnelige syklister som er med oss på denne turen (og/eller som melder seg inn i SLF i løpet av mars) er 
dessuten med i trekningen av et gavekort på kr 1.000 fra Foss Sport. Så bli med, det lønner seg å sykle! Vi 
tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside 
for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Ingvild Sletvold-Hafenrichter (lillestrom@syklistene.no)  
MER INFO HER:  
www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-kvinnedag 
www.ecf.com/news-and-events/news/freedom-ride-women-and-cycling 
www.syklistforeningen.no/aktuelt/women-first/ 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/248207433439715 

Sist oppdatert 28.02.21 
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Vårtur med sykkelplanlegger fra Lillestrøm kommune, 21. april 2021           AVLYST 
TUR: Sykkeltur i Lillestrøm og omegn med sykkelplanlegger fra Lillestrøm kommune 
TIDSPUNKT: onsdag 21.04.21 kl 17.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Alle lokale syklister med interesse for sykkelplanlegging og gode sykkelløsninger inviteres til 
å bli med på informativ sykkeltur med sykkelplanlegger Iver Wien fra Lillestrøm kommune. Tematikken på 
disse turer preges alltid av aktuelle plansaker og oppfølging av etablerte/ etterlyste sykkeltiltak. I år har vi 
spesielt fokus på kommunens nye sykkelstrategi og hovedplanen for sykkel. Fin anledning til å få aktuell 
info fra kommunens sykkelplanlegger og til å komme med egne spørsmål og forslag. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) 
SAMARBEIDSPARTNER: Lillestrøm kommune, v/ sykkelplanlegger Iver Wien 
MER INFO HER: 
www.lillestrom.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/sykkel/sykkelbyen-lillestrom/ 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/289020315946386 

Sist oppdatert 27.03.21 
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Pendlertur til Oslo på Sykle til jobben dagen, 23. april 2021           AVLYST 
TUR: Sykkeltur fra Strømmen til Oslo ved oppstart av årets Sykle til jobben aksjon 
TIDSPUNKT: fredag 23.04.21 kl 07.30 
START: Strømmen stasjon (ved nye sykkelparkeringsstativ på sentrumsiden) 
BESKRIVELSE: Vi pendler sammen inn til Oslo, og avslutter turen ev med en kaffe i hovedstaden. Vi sykler 
raskeste vei (langs E6) og forholdsvis raskt, for å komme oss på jobb. Men det er ingen konkurranse og 

ingen krav til spesiell sykkel eller syklist i god form 😊 Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet 
aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Alf Helge Hartveit Skistad (tlf 920 96 363, lillestrom@syklistene.no) 
MER INFO HER:  
www.sykletiljobben.no 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/3165866273517060 

Sist oppdatert 27.03.21 
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Treningstur med turgruppa fra CERES (Sørumsand-runden), 6. mai 2021          AVLYST 
TUR: Sykkeltur med turgruppa fra CERES 
TIDSPUNKT: torsdag 06.05.21 kl 18.00 
START: Parkeringsplass Skedsmo kommune hjelpemiddeltjenesten, Leiraveien 7 
BESKRIVELSE: Som de siste to årene har vi avtalt en racertur med sykkelklubben Ceres. Tidligere syklet vi 
Sørumsandrunden, som var på mellom 50 – 60 km som gikk på litt under 3 timer. Den ble foretatt i 
forholdsvis rolig tempo, med en snitthastighet på 23 km/t. Det vil bli en drikkepause underveis. Anbefales å 
ha racersykkel. Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på 
vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister (på egen racersykkel, med hjelm), obligatorisk påmelding pr mail til 
lillestrom@syklistene.no senest dagen før turen 
KONTAKT SLF LOO: Alf Helge Hartveit Skistad (tlf 920 96 363, lillestrom@syklistene.no) 
SAMARBEIDSPARTNER: Sportsklubben CERES 
MER INFO HER:  
http://skceres.no/turgruppa/ 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/1684441981739768 

Sist oppdatert 25.04.21 
 
 

 

  

mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://skceres.no/turgruppa/
http://www.komoot.com/
http://www.facebook.com/events/1684441981739768


 

SLF LOO – turregler– sist oppdatert 18.01.22 - side 14 

Grønn sykkeltur langs ny sykkelvei i Strømsdalen, 26. mai 2021           AVLYST 
TUR: Rundtur fra Lillestrøm til Løvenstad og tilbake 
TIDSPUNKT: onsdag 26.05.21 kl 18:00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Vårt lokallag dekker både Lillestrøm og Rælingen kommune, men arrangerer ofte sykkelturer 
til turmål som ligger utenfor disse to kommuner, f eks diverse grønne turer til Oslo. Men i år har vi flere 
turer til reisemål i Rælingen kommune. Her inviterer vi til en fin liten rundtur langs grønne ruter til og fra 
Løvenstad. Turen på litt mer enn 7 km vare mindre enn en time, men går gjennom tre kommuner, 
Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog. Dette er en veldig fin kveldstur langs grønne ruter, inkludert en ny 
gang- og sykkelvei gjennom Strømsdalen opp mot Løvenstad. Vi prøver å få representant fra Rælingen 
kommune med oss på turen, men tar samtidig forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle 
smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no  senest dagen før 
turen. 
KONTAKT SLF LOO: Ingvild Sletvold-Hafenrichter (lillestrom@syklistene.no) 
MER INFO HER: 
www.ralingen.kommune.no/ny-gang-og-sykkelveg-stroemsdalen.6323207-488803.html  
www.komoot.com/tour/349895789 
www.facebook.com/events/1351960225186303 

Sist oppdatert 30.04.21 
 

 

 
 

mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.ralingen.kommune.no/ny-gang-og-sykkelveg-stroemsdalen.6323207-488803.html
http://www.komoot.com/tour/349895789
http://www.facebook.com/events/1351960225186303


 

SLF LOO – turregler– sist oppdatert 18.01.22 - side 15 

 
SLF jubileumstur på grønne ruter til Oslo, 29. mai 2021 
TUR: Sykkeltur med venner fra SLF langs Alnaelva og Svartdalen 
TIDSPUNKT: lørdag 29.05.21 kl 11.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Inspirert av våre studieturer til Oslo og København (der det satses massivt på «grønne 
cykelruter») inviterer vi igjen til grønn og rolig sykkeltur på ca 25 km inn til Oslo – denne gangen sammen 
med venner fra SLF! Vårt lokallag ble stiftet mai 2011, dvs vi feirer 10 årsjubileum. Vi håper at Liv Jorstad 
Paulsen som prosjektleder for grønne sykkelruter fra sekretariatet til Syklistenes landsforening (SLF) blir 
med oss på tur. Det blir uansett god anledning til å snakke om grønne sykkelruter og andre sykkelsaker, og 
ikke minst om SLF som organisasjon for hverdagssyklister! Turen går langs gode og trygge gang- og 
sykkelveger, med noen høydemeter. Vi sykler langs stier i Lørenskog og følger senere Alnaelva og 
Svartdalen i Oslo, dvs turen egner seg ikke godt for sykler med veldig tynne dekk. Det blir drikkepause og 
mulighet til å ta bilder underveis på denne spennende turen, før vi ankommer Oslo sentrum. Avhengig av 
koronasituasjon skal vi avslutte turen med et uformelt møte på et utested i hovedstaden. Returreisen 
organiserer deltakere etter eget ønske, f eks ved hjelp av www.vy.no. Vi tar forbehold om at turen kan bli 
avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no)  
MER INFO HER: 
www.syklistforeningen.no/om-oss/ 
www.syklistforeningen.no/prosjekter/gronne-sykkelruter/ 
www.kk.dk/groennecykelruter 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/175142544468037 

Sist oppdatert 27.04.21 
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Sykkeltur til Årnestangen – med lokale politikere ved verdens sykkeldag, 5. juni 2021 
TUR: Sykkeltur fra Lillestrøm til Årnestangen 
TIDSPUNKT: lørdag 05.06.21 kl 11.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: I valgåret må vi selvfølgelig ha en egen tur med (lokale) politikere, og hvorfor ikke i 
anledning verdens sykkeldag som FN har valgt å legge til begynnelsen av juni hvert år. Vi inviterer altså 
representanter fra alle lokale partier til å sykle med oss ut til naturskjønne Årnestangen, og håper også at 
politisk rådgiver fra sekretariatet vil bli med på turen. Vi sykler fra Lillestrøm langs Strandveien og 
Torvaveien så langt det går, før vi sykler videre langs Nedre og Øvre Rælingsveg. Ved behov tar vi kort 
pause ved Rælingen rådhus, men sykler videre derfra senest kl 12.00. Det er ferdigstilt gang og sykkelvei 
helt ut til Nordby, og vi følger denne fra Rælingen rådhus. Fra Lillestrøm til Årnestangen er det ca 13 km. 
Der blir det mulighet for en liten gåtur og/eller piknik … Deltakere bestemmer selv hvor lenge de vil bli der 
og når og hvordan turen tilbake starter og organiseres. Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet 
aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no  senest dagen før 
turen. Ved stor interesse kan vi ev vurdere et større antall deltakere med flere turguider på denne turen, 
avhengig av korona-situasjon, smittevern mm. 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) 
MER INFO HER:  
www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdens-sykkeldag  
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/226676675585983  

Sist oppdatert 29.05.21 
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Grønn sykkeltur langs 163 til Oslo, 12. juni 2021 
TUR: Sykkeltur fra Lillestrøm via Lørenskog stasjon og derfra langs sykkelveg 163 til Oslo 
TIDSPUNKT: lørdag 12.06.21 kl 11.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Rolig sykkeltur på ca 25 km inn til Oslo. Vi sykler først til Lørenskog stasjon og følger derfra 
skiltingen langs sykkelveg 163. Vi sykler stort sett på gode og trygge gang- og sykkelveier (med noen 
høydemeter). Det blir kort drikkepause underveis før vi avslutter turen etter ca to timer i Oslo. Returreisen 
organiserer deltakere etter eget ønske, f.eks. ved hjelp av www.vy.no. Vi tar forbehold om at turen kan bli 
avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no  senest dagen før 
turen. I anledning SLF LOOs 10 årsjubileum i år, spanderer vi kaffe og en lunsjpakke på Lillestrøm stasjon på 
alle deltakerne. 
KONTAKT SLF LOO: Ingvild Sletvold-Hafenrichter (lillestrom@syklistene.no)  
MER INFO HER:  
www.vegvesen.no/Riksveg/rv163sykkelruteostreaker 
www.vegvesen.no/_attachment/1590015/binary/1142753?fast_title=Prosjektark+-
+Sykkelrute+rv.+163+%C3%98stre+Aker+vei.pdf 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/4759496330733024 

Sist oppdatert 29.05.21 
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Sykkeltur til Myrdammen, 19. juni 2021 
TUR: Sykkeltur langs ny gang- og sykkelvei fra Lillestrøm til Myrdammen 
TIDSPUNKT: lørdag 19.06.21 kl 11.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Vi sykler fra Lillestrøm langs Strandveien og Torvaveien så langt det går, før vi sykler videre 
langs Nedre og Øvre Rælingsveg. Når vi kommer fram til Rælingen rådhus tar vi en kort pause og sykler 
videre kl. 11.30. Det er ferdigstilt gang og sykkelvei helt ut til Nordby, og vi følger denne fra Rælingen 
rådhus. Til Myrdammen er det ca 13 km og der blir det mulighet for bading og/eller piknik… Deltakere 
bestemmer selv hvor lenge de vil bli der og når og hvordan turen tilbake starter og organiseres. Vi tar 
forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for 
aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no  senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Alf Helge Hartveit Skistad (tlf 920 96 363, lillestrom@syklistene.no) 
MER INFO HER:  
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/2991849037760691  

Sist oppdatert 29.05.21 
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Grønn sykkeltur langs Alnaelva og Svartdalen med snarvei til Oslo, 26. juni 2021 
TUR: Sykkeltur langs Alnaelva og Svartdalen til Vippa i Oslo 
TIDSPUNKT: lørdag 26.06.21 kl. 11.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Inspirert av fjorårets studietur inviterer vi til en grønn og rolig sykkeltur på 25-30 km fra 
Lillestrøm til Oslo. Turen går hovedsakelig langs trygge gang- og sykkelveger, med noen høydemeter. Vi 
sykler langs stier i Lørenskog og følger senere Alnaelva og Svartdalen i Oslo, dvs turen egner seg ikke godt 
for sykler med tynne dekk. Turveien langs Alnaelva er stort sett veldig lett syklet, den går i spennende og 
variert elvelandskap, og veksler mellom tursti, grusvei og partier med asfalt. Elvegjelet Svartdalen mot 
slutten av turen, er blitt ekstra fin etter ny turvei i 2011. Grusvei med fine svinger, og med et lengre strekk 
med gangvei av tre, delvis hengende i fjellveggen og utover elva, et sted også med en artig hengebru. Siste 
parti mot Enebakkveien er noe av det fineste og villeste det er av turveier i Oslo, men vær klar over at det 
kan være gjørmete i tilfelle større regnskurer. Det blir drikkepauser og mulighet til å ta bilder (!) underveis 
på denne spennende turen. Vi avslutter turen i Oslo sentrum og dersom koronasituasjonen tillater det kan 
de som ønsker spiser noe varm mat sammen på Vippa. Returreisen organiserer deltakere etter eget ønske, 
f.eks. ved hjelp av www.vy.no. Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle 
smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no  senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Robert Schumacher(lillestrom@syklistforeningen.no)  
MER INFO HER:  
www.fiksgatami.no/report/62166 
www.syklistforeningen.no/prosjekter/gronne-sykkelruter/ 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/174058901325106  

Sist oppdatert 29.05.21 
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Juli 2021 er vi på sykkelferie… 
 

 
 

Fra begynnelsen av august er vi tilbake i mer eller mindre vanlig «sykkeldrift»  
og arrangerer flere sykkelturer! 

(riktignok med egne smittevernregler, jf side 4) 
 

Nedenfor finner du turbeskrivelser til de første sykkelturer etter sommerferien  
- resten kommer i neste utgave av turkatalogen … 
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Turbeskrivelser av tematiske sykkelturer 2021 – del 2 

Grønn sykkeltur langs ny sykkelvei i Strømsdalen, 10. august 2021 
TUR: Rundtur fra Lillestrøm til Løvenstad og tilbake 
TIDSPUNKT: tirsdag 10.08.21 kl 18:00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Vårt lokallag dekker både Lillestrøm og Rælingen kommune, men arrangerer ofte sykkelturer 
til turmål som ligger utenfor disse to kommuner, f eks diverse grønne turer til Oslo. Men i år har vi flere 
turer til reisemål i Rælingen kommune. Her inviterer vi til en fin liten rundtur langs grønne ruter til og fra 
Løvenstad. Turen på litt mer enn 7 km varer mindre enn en time, men går gjennom tre kommuner, 
Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog. Dette er en veldig fin kveldstur langs grønne ruter, inkludert en ny 
gang- og sykkelvei gjennom Strømsdalen opp mot Løvenstad. Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst 
grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før 
turen. 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) 
MER INFO HER: 
www.ralingen.kommune.no/ny-gang-og-sykkelveg-stroemsdalen.6323207-488803.html  
www.komoot.com/tour/349895789 
www.facebook.com/events/583723616370587 

Sist oppdatert 08.08.21 
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Stolpejakt på sykkel, 14. august 2021 
TUR: Sykkeltur i Lillestrøm på jakt etter stolper  
TIDSPUNKT: lørdag 14.08.21 kl. 11.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Stolpejakt har blitt en populær aktivitet for små og store de siste årene. På vår tur kommer 
vi til å sykle etter stolper i Lillestrøm og nærområdet. Det er satt ut totalt rundt 50 stolper i området, og vi 
ser hvor mange vi finner. Dette blir en rolig sykkeltur på ca. 1 time i stort sett flatt terreng. Last gjerne ned 
Stolpejakt-appen før vi starter, eller bare bli med på en fin rundtur i Lillestrøm og omegn. Turen avsluttes 
ved bysykkelstativet hvor vi startet. Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle 
smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no  senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Ingvild Sletvold-Hafenrichter (lillestrom@syklistforeningen.no)  
MER INFO HER: 
www.stolpejakten.no/ 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/189527136497686 

Sist oppdatert 08.08.21 
 

 

(illustrasjonsbilde) 

  

mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistforeningen.no
http://www.stolpejakten.no/
http://www.komoot.com/
http://www.facebook.com/events/189527136497686
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Sykkeltur til Oslo, 20. august 2021 
TUR: Sykkeltur fra Lillestrøm via Lørenskog stasjon og langs ny sykkelveg til Oslo 
TIDSPUNKT: fredag 20.08.21 kl. 08.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Styret til SLF Lillestrøm og omegn drar på studietur til Vestfold i perioden 20.-23.08.21 og 
inviterer medlemmer og andre interesserte syklister til å følge oss på første etappe til Oslo. Dette blir en 
rolig sykkeltur på ca. 25 km. inn til Oslo. Vi sykler stort sett på gode og trygge gang- og sykkelveier (med 
noen høydemeter). Det blir kort drikkepause underveis før vi avslutter turen etter ca. to timer i Oslo, om 
mulig med frokostbesøk på et utested i hovedstaden. Returreisen organiseres etter eget ønske, f.eks. ved 
hjelp av www.vy.no, mens styremedlemmene tråkker videre retning Moss. Vi tar forbehold om at turen 
kan bli avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no  senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Ingvild Sletvold-Hafenrichter (lillestrom@syklistforeningen.no)  
MER INFO HER: 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/583733703011215 

Sist oppdatert 08.08.21 
 

 
(illustrasjonsbildet) 
 
Studietur til Vestfold, 20.-22. august 2021 
TUR: Sykkeltur fra Lillestrøm via Oslo/ Moss til Vestfold 
TIDSPUNKT: fredag 20.08. – søndag 22.08.21 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Styret til SLF Lillestrøm og omegn drar på studietur til Vestfold i perioden 20.-22.08.21. 
Studieturen er forbeholdt styremedlemmer i lokallaget, men vi inviterer medlemmer og andre interesserte 
syklister til å følge oss på første etappe inn til Oslo 20.08.21 (se egen turbeskrivelse og ellers program til 
studieturen mot slutten av katalogen). 
DELTAKERE: styremedlemmer SLF LOO 
KONTAKT SLF LOO: Ingvild Sletvold-Hafenrichter (lillestrom@syklistforeningen.no) 

Sist oppdatert 20.08.21 
  

http://www.vy.no/
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistforeningen.no
http://www.komoot.com/
http://www.facebook.com/events/583733703011215
mailto:lillestrom@syklistforeningen.no
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Grønn sykkeltur til Frognerparken i Oslo, 28. august 2021 
TUR: Sykkeltur til Frognerparken langs nye sykkelruter i Oslo  
TIDSPUNKT: lørdag 28.08.21 kl. 10.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Inspirert av fjorårets studietur til Oslo inviterer vi til en grønn og rolig sykkeltur på ca 30 km 
fra Lillestrøm til Oslo. Turen går hovedsakelig langs trygge gang- og sykkelveger, med noen høydemeter. I 
Oslo skal vi prøve å følge flere av de nye sykkelruter gjennom hovedstaden. Det blir drikkepauser underveis 
og i Frognerparken der turen avsluttes. De som vil kan sykle videre med oss til Skøyen stasjon og kan derfra 
ta toget tilbake til Lillestrøm. Men returreisen organiserer deltakere i utgangspunkt selv etter eget ønske, 
med eller uten hjelp av www.vy.no. Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle 
smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistforeningen.no)  
MER INFO HER:  
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/939773036604436 

Sist oppdatert 24.08.21 
 

 
 

 
  

http://www.vy.no/
mailto:lillestrom@syklistene.no
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http://www.komoot.com/
http://www.facebook.com/events/939773036604436


 

SLF LOO – turregler– sist oppdatert 18.01.22 - side 25 

Tur til Geoparken på Geologiens dag i samarbeid med Rotary, 11. september 2021  
TUR: Sykkeltur fra Lillestrøm til Geoparken på Skedsmokorset 
TIDSPUNKT: lørdag 11.09.21 kl 11.00 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Vi inviterer igjen til sykkeltur til og omvisning i Geoparken sammen med Rotary 
Skedsmokorset i f m Geologiens dag. Vi sykler ca 25 km t/r på gode og trygge gang- og sykkelveier med 
noen høydemeter. I Geoparken går vi en tur og studerer grunnfjellet, steiner og skilter som forteller om 
den interessante kvartærgeologien i Berger grustak. Vi avtaler ved turstart om vi sykler langs Farseggen, en 
oldtidsvei på smal leirerygg mellom to dype ravinedaler, og/ eller via Leirsund gjennom fint naturlandskap. 
Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside 
for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no (på denne turen 
er det ingen mulighet til å låne/ teste våre treningssykler) 
KONTAKT SLF LOO: Stein Schau (lillestrom@syklistene.no) 
SAMARBEIDSPARTNER: Rotary Skedsmokorset 
MER INFO HER: 
www.geologiensdag.no 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/280806010082450 

Sist oppdatert 28.08.21 
 

 
 

 
  

mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.geologiensdag.no/
http://www.komoot.com/tour/246797308
http://www.facebook.com/events/280806010082450
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Sykkeltur med Norsk Brompton Klubb fra Oslo S til Fornebu, 19. september 2021 
TUR: Sykkeltur med NoBroK i den europeiske mobilitetsuka 
TIDSPUNKT: søndag 19.09.21 fra kl 11.00-13.00 
START: Oslo S, ved Tigeren utenfor Østbanehallen 
BESKRIVELSE: Vi skal igjen på tur med foldesyklister fra Norsk Brompton Klubb, denne gangen på søndagen 
i den europeiske mobilitetsuka som i 2021 har hovedbudskapet "Bærekraftig transport". I år starter vi 
utenfor Oslo S og sykler til Fornebu. Det blir en tur på ca 20 km i rolig tempo på trygge sykkelveger langs 
kysten. Turdeltakere bestemmer den konkrete ruten sammen på turdagen og velger selv hvor mye felles 
tid de vil ha sammen på Fornebu for en prat med andre Bromptonauter og andre foldesyklister. Turen 
avsluttes enten på Fornebu eller ved Lysaker togstasjon, ev på et utested (men ta gjerne med matpakke!). 
Returreisen organiserer deltakere selv etter eget ønske, f eks ved hjelp av www.vy.no. Vi tar forbehold om 
at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell 
informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister som deltar meg egen Brompton eller annen type foldesykkel, obligatorisk 
påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no (eller norskbromptonklubb@gmail.com) 
KONTAKT SLF LOO: Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no)  
SAMARBEIDSPARTNER: Norsk Brompton Klubb (NoBroK) 
www.norskbromptonklubb.wordpress.com/brompton-meets-brompton/ 
MER INFO HER: 
www.slfloo.com/aktiviteter/europeiskmobilitetsuke 
www.mobilitetsuken.no/ 
www.mobilityweek.eu 
www.komoot.com 
www.facebook.com/events/356108296254948 

Sist oppdatert 28.08.21 
 

 
 

 
  

http://www.vy.no/
mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:norskbromptonklubb@gmail.com
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.norskbromptonklubb.wordpress.com/brompton-meets-brompton/
http://www.slfloo.com/aktiviteter/europeiskmobilitetsuke
http://www.mobilitetsuken.no/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.komoot.com/tour/246797308
http://www.facebook.com/events/356108296254948


 

SLF LOO – turregler– sist oppdatert 18.01.22 - side 27 

Kveldstur med synlige syklister, 26. oktober 2021 
TUR: Kveldstur med synlige syklister i Lillestrøm og omegn 
TIDSPUNKT: tirsdag 26.10.21 kl 18 
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden 
BESKRIVELSE: Vi inviterer lokale syklister til kveldstur for å markere årets Synlig syklist aksjon. Det blir trolig 
en forholdsvis kort tur i Lillestrøm, f eks langs Nebbenrunden. Vi skal også vise fram ett av våre flotte 
treningssykler fra trafikksikkerhetsprosjektet Balanced & bilingual, med Nav-dynamo og gode lykter foran 
og bak. Baklyset har kondensator som gjør at det lyser i noen minutter selv om sykkelen står stille (dette er 
svært praktisk når man f eks venter ved rødt trafikklys e.l.). Men selv om vi anbefaler slik vedlikeholdsfritt 
utstyr (som fungerer helt uten batteri!) så deler vi ut batteridrevne blinkelykter til alle deltakere på denne 
turen. Helt gratis! Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle smittevernregler. Følg med 
på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no 
KONTAKT SLF LOO: Ingvild Sletvold-Hafenrichter (lillestrom@syklistene.no)  
MER INFO HER:  
www.velo-de-ville.com/en  
www.syklistene.no/aktuelt/balanced-and-bilingual/  
www.slfloo.com/aktiviteter/synlig-syklist 
www.facebook.com/events/199651342266597 

Sist oppdatert 25.09.21 
 

 

 
  

mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.velo-de-ville.com/en
http://www.syklistene.no/aktuelt/balanced-and-bilingual/
http://www.slfloo.com/aktiviteter/synlig-syklist
http://www.facebook.com/events/199651342266597
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Sykkeltur med vintersyklister, 7. desember 2021 
TUR: Kort tur med gamle og nye vintersyklister i Lillestrøm og omegn 
TIDSPUNKT: tirsdag 07.12.21, kl 18.00  
START: Lillestrøm stasjon, ved bysykkelstativ utenfor sykkelhotellet på sentrumsiden  
BESKRIVELSE: Sykkelsesongen startet med vintersyklister, og på årets siste sykkeltur er målgruppa nye 
vintersyklister, særlig deltakere i vår egen vintersykkelkampanje 2021/22 (med påmeldingsfrist 13.11.21). 
Det blir trolig en forholdsvis kort tur i Lillestrøm, f eks langs Nebbenrunden. Ved interesse kan vi også vise 
fram ett av våre flotte treningssykler fra trafikksikkerhetsprosjektet Balanced & bilingual, med Nav-
dynamo og gode lykter foran og bak. Baklyset har kondensator som gjør at det lyser i noen minutter selv 
om sykkelen står stille (dette er svært praktisk når man f eks venter ved rødt trafikklys e.l.). Men selv om vi 
anbefaler slik vedlikeholdsfritt utstyr (som fungerer helt uten batteri!) så deler vi også på denne turen ut 
ladbare lykter til alle deltakere. Helt gratis! Vi tar forbehold om at turen kan bli avlyst grunnet aktuelle 
smittevernregler. Følg med på vår Facebookside for aktuell informasjon. 
DELTAKERE: Maks 10 syklister, obligatorisk påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest dagen før 
turen 
KONTAKT SLF LOO: Alf Helge Hartveit Skistad (tlf 920 96 363,lillestrom@syklistene.no) 
MER INFO HER:  
www.syklistforeningen.no/aktuelt/piggene-ute-igjen/ 
www.velo-de-ville.com/en 
www.syklistene.no/aktuelt/balanced-and-bilingual/ 
www.lillestrom.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/broyting/#broytestatus 
www.facebook.com/events/977310682999222  

Sist oppdatert 05.11.21 
 

 

 
  

mailto:lillestrom@syklistene.no
mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.syklistforeningen.no/aktuelt/piggene-ute-igjen/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.velo-de-ville.com%2Fen&data=04%7C01%7CHediAnne.Birkeland%40lillestrom.kommune.no%7Cbe40964177384eb2dd6608d889f2099c%7C6b3a1411b00c4757a457431727bbf88d%7C1%7C1%7C637411019948491292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ftU2zk0F41icYnH4p5rcTy%2FW1UWG4XdV7KS0YFZV9e8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.syklistene.no%2Faktuelt%2Fbalanced-and-bilingual%2F&data=04%7C01%7CHediAnne.Birkeland%40lillestrom.kommune.no%7Cbe40964177384eb2dd6608d889f2099c%7C6b3a1411b00c4757a457431727bbf88d%7C1%7C0%7C637411019948501250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yLGkEDwx8bWlvrwEyONixKNe%2B4d4fli8MsGCSwLr9Ps%3D&reserved=0
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lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo 

Lillestrøm, 20.08.21 

Studietur til Vestfold 2021 
 

Styret til SLF Lillestrøm og omegn på studietur til Vestfold/ Norge i perioden 20.-22. august 2021 

 
Tema: Regional sykkelturisme, særlig nasjonale sykkelruter 1 & 7, grønne sykkelruter, skilting, sykkeltransport, 
overnattingsmuligheter og annen relevant sykkelinfrastruktur (planlegging og gjennomføring av sykkelturer med 
overnatting) 
 
Program 

Fredag 20.08.21 – dag 1 

Sykkeltur fra Lillestrøm til Moss langs nasjonal sykkelrute 7 (pilegrimsruta, ca 85 km) og ferge til Horten 

• kl. 08:00 Turen starter fra sykkelhotellet i Lillestrøm som offentlig tur i regi av SLF til Oslo (i utgangspunktet 
til Oslo, men interesserte syklister kan ev bli med på hele dagsturen til Moss) 

• Lunsjpause underveis på et passende sted – ta med matpakke! 

• På ettermiddagen ferge Moss-Horten (avganger ca. hvert 20.-30. minutt) og videre til hotel sentralt i Horten 
 
Lørdag 21.08.21 – dag 2 

Sykkeltur fra Horten til Tønsberg langs nasjonal sykkelruta 1 (kystruta) og videre til Verdens Ende (ca 60 km) 

• Sykkeltur langs nasjonal sykkelrute 1 (kystruta) til Tønsberg 

• Pause i Åsgårdstrand (Munch museum) og lunsjpause i Tønsberg sentrum 

• Videre tur til campingplass ved Verdens Ende 

Søndag 22.08.21 – dag 3 

Sykkeltur fra Verdens Ende til Tønsberg/ Horten langs kyststien og returreisen ved ferge/ tog (ca 25-80 km) 

• Sykkeltur tilbake til Tønsberg og valgfritt videre til Horten langs nasjonal sykkelrute 1 

• Tog fra Tønsberg til Oslo/ Lillestrøm eller ferge til Moss og deretter tog fra Moss til Oslo/ Lillestrøm, avhengig 
av tidsplan/ sluttmål og tilgjengelige plasser på toget i Tønsberg 

• Valgfritt togturen helt fra til Lillestrøm, eller bare til Oslo med avsluttende sykkeltur derfra til Lillestrøm 

Bakgrunn: 2018 var styret vårt på studietur hos sykkelvenner ved ADFC i Tyskland [1], 2019 på studietur hos dansk 
Cyklistforbundet i København der vi lærte mye om dansk innsats for gode og innovative sykkelløsninger [2] og året 
etter på besøk i Oslo sykkelby for å bli inspirert til gode forslag for bedre sykkelforhold i Lillestrøm og omegn [3].  
I 2021 går turen til Vestfold [4]. Turen er forbeholdt styremedlemmer i lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (med 
unntak av sykkelturen til Oslo/ Moss dag 1), men vi er overbevist at mange lokale syklister vil dra nytte av det vi 

lærer på studieturen i form av gode lokale og regionale sykkeltiltak i framtiden 😊  
______________________ 
[1] www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-muenster/ortsgruppen/muenster/adfc-ortsgruppe-muenster/aktuelles/article/lillestroem-in-
muenster-fahrradstaedte-im-dialog.html 
[2] www.cyklistforbundet.dk, https://supercykelstier.dk/hvad-er-en-supercykelsti/ og www.kk.dk/groennecykelruter 

mailto:lillestrom@syklistene.no
http://www.syklistene.no/lillestrom
http://www.facebook.com/slfloo
http://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-muenster/ortsgruppen/muenster/adfc-ortsgruppe-muenster/aktuelles/article/lillestroem-in-muenster-fahrradstaedte-im-dialog.html
http://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-muenster/ortsgruppen/muenster/adfc-ortsgruppe-muenster/aktuelles/article/lillestroem-in-muenster-fahrradstaedte-im-dialog.html
http://www.cyklistforbundet.dk/
https://supercykelstier.dk/hvad-er-en-supercykelsti/
http://www.kk.dk/groennecykelruter
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[3] www.visitoslo.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/aktiviteter/sykling/ 
[4] www.syklistforeningen.no/turer/kystruta-horten-asgardstrand-tonsberg/ 

Turkalender 2021 

2021 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Måned Aktivitet 

53 28 29 30 31 1 2 3     

1 4 5 6 7 8 9 10     

2 11 12 13 14 15 16 17 jan   

3 18 19 20 21 22 23 24   styremøte 1 

4 25 26 27 28 29 30 31     

5 1 2 3 4 5 6 7    

6 8 9 10 11 12 13 14 febr   

7 15 16 17 18 19 20 21     

8 22 23 24 25 26 27 28   vinterferie 

9 1 2 3 4 5 6 7     

10 8 9 10 11 12 13 14 mars   

11 15 16 17 18 19 20 21     

12 22 23 24 25 26 27 28   ekstra styremøte 

13 29 30 31 1 2 3 4     

14 5 6 7 8 9 10 11 april   

15 12 13 14 15 16 17 18   årsmøte 

16 19 20 21 22 23 24 25     

17 26 27 28 29 30 1 2     

18 3 4 5 6 7 8 9     

19 10 11 12 13 14 15 16 mai   

20 17 18 19 20 21 22 23     

21 24 25 26 27 28 29 30     

22 31 1 2 3 4 5 6     

23 7 8 9 10 11 12 13 juni styremøte 2 

24 14 15 16 17 18 19 20     

25 21 22 23 24 25 26 27     

26 28 29 30 1 2 3 4   sommerferie 

27 5 6 7 8 9 10 11     

28 12 13 14 15 16 17 18 juli   

29 19 20 21 22 23 24 25     

30 26 27 28 29 30 31 1     

31 2 3 4 5 6 7 8     

32 9 10 11 12 13 14 15 aug   

33 16 17 18 19 20 21 22   studietur 

34 23 24 25 26 27 28 29     

35 30 31 1 2 3 4 5     

36 6 7 8 9 10 11 12 sept   

37 13 14 15 16 17 18 19     

38 20 21 22 23 24 25 26     

39 27 28 29 30 1 2 3     

40 4 5 6 7 8 9 10   høstferien 

41 11 12 13 14 15 16 17 okt   

42 18 19 20 21 22 23 24   styremøte 3 

43 25 26 27 28 29 30 31     

44 1 2 3 4 5 6 7     

45 8 9 10 11 12 13 14     

46 15 16 17 18 19 20 21 nov   

47 22 23 24 25 26 27 28     

48 29 30 1 2 3 4 5    

49 6 7 8 9 10 11 12   styremøte 4 

50 13 14 15 16 17 18 19 des  

51 20 21 22 23 24 25 26   juleferie 

52 27 28 29 30 31 1 2     

         Høytidsdag 

         Skoleferie 

         Sykkeltur 

http://www.visitoslo.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/aktiviteter/sykling/
http://www.syklistforeningen.no/turer/kystruta-horten-asgardstrand-tonsberg/


 

SLF LOO – turregler– sist oppdatert 18.01.22 - side 31 
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VEDLEGG 1 – Oversikt over våre samarbeidspartnere og sponsorer 

• CERES, v/ turgruppa (www.skceres.no/) 

• Foss Sport AS (www.foss-sport.no/) 

• Garçon (www.garcon.no) 

• Lillestrøm kommune (www.lillestrom.kommune.no) 

• Norsk Brompton Klubb (NoBroK - www.norskbromptonklubb.wordpress.com/) 

• Rotary Skedsmokorset (www.skedsmokorset.rotary.no/)  

• Syklistforeningen, v/ sekretariatet og lokallaget i Oslo (www.syklistforeningen.no/om-oss/kontakt-oss/) 

• Velo de Ville (https://www.velo-de-ville.com/en) 

  

http://www.skceres.no/
http://www.foss-sport.no/
http://www.garcon.no/
http://www.lillestrom.kommune.no/
http://www.norskbromptonklubb.wordpress.com/
http://www.skedsmokorset.rotary.no/
http://www.syklistforeningen.no/om-oss/kontakt-oss/
https://www.velo-de-ville.com/en
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VEDLEGG 2 – Trafikkregler mm  

• Informasjon fra Statens vegvesen om trafikkregler for syklister 

www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist/Trafikkregler  

• Vegtrafikkloven  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4  

• Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747 

• Skiltforskriften 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219 

• Informasjon om korona situasjon 

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/ 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/ 

 

  

http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist/Trafikkregler
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219
https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/
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VEDLEGG 3a – Sykkelturer i regi av SLF Lillestrøm og omegn i 2018 

 

1. 08.02.18 Tur med vintersyklister 

2. 08.03.18 Tur på kvinnedagen 

3. 21.04.18 Barnevennlig sykkeltur til Fetsund 

4. 23.04.18 Pendlertur til Oslo på sykle til jobben dagen 

5. 26.04.18 Vårtur med planavdelingen langs sykkelekspressvegen 

6. 05.05.18 El-sykkeltur «Plastic fantastic goes electric» på sykkelens dag 

7. 09.05.18 Studiesykkeltur i Tyskland 

8. 24.05.18 Tur med turgruppa fra CERES 

9. 02.06.18 BIKE‘N ART–tur langs elveparken i Lillestrøm (avlyst) 

10. 03.06.18 Terrengsykkeltur på Skedsmokorset 

11. 03.06.18 Sykkeltur til nasjonal sykkelkonferanse på verdens sykkeldag 

12. 09.06.18 Tur til Nobels fredssenter i Oslo med Bike for peace 

13. 07.07.18 Men in Black-sykkeltur langs Alnaelva og Svartdalen til Oslo 

14. 19.08.18 BEE HAPPY tur til bigård i Sørumsand 

15. 02.09.18 Tur til Fetsund ved starten av Friluftslivets uke 

16. 08.09.18 Tur til Geoparken på Geologiens dag 

17. 18.09.18 Kortreist tur til Huseby økologisk landelslandbruk 

18. 19.09.18 Høsttur med planavdelingen 

19. 22.09.18 Sykkeltur med Norsk Brompton Klubb i mobilitetsuka 

20. 29.10.18 Kveldstur med synlige syklister 

 

For mer info se www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/ 

 

  

http://www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/


 

SLF LOO – turregler– sist oppdatert 18.01.22 - side 35 

VEDLEGG 3b – Sykkelturer i regi av SLF Lillestrøm og omegn i 2019 (*turen ble avlyst ** flere bonusturer planlagt) 

1 07.02.19 Tur med vintersyklister og samling/ sykkelprat med reTyre på Gulating 

2 01.03.19 Friday first klima-sykkeltur (med klimarådgiver fra Skedsmo) 

3 08.03.19 Tur på kvinnedagen 

4 05.04.19 Friday first klima-sykkeltur (med ekspert på bysykler – og på bysykler) 

5 23.04.19 Vårtur med planavdelingen fra Skedsmo kommune 

6 24.04.19 Pendlertur til Oslo på Sykle til jobben dagen 

7 03.05.19 Friday first klima-sykkeltur (med Besteforeldrenes klimaaksjon) 

8 04.05.19 Rådhus rundtur i Lillestrøm kommune med lokale politikere 

9 05.05.19 Grønn sykkeltur langs Alnaelva og Svartdalen til miljøhovedstad Oslo 

10 14.05.19 Sykkeltur til miljødebatt på Vippa i Oslo 

11 24.05.19 Sykkeltur til Oslo for å støtte skolestreikende ungdom 

12 01.06.19 Fiks Gata Mi sykkeltur i Lillestrøm og omegn 

13 02.06.19 Sykkeltur på verdens sykkeldag til Oslo 

14 07.06.19 Friday first klima-sykkeltur (med Støyforeningen – og egne støymålinger langs veien) 

15 26.06.19 Sykkeltur langs Nebbenrunden med ny snarvei i Lillestrøm 

16 02.08.19 Friday first klima-sykkeltur (med Akershus fylkeskommune) 

17 07.08.19 Pilegrimstur fra Oslo til Skedsmo 

18 22.08.19 Tur med turgruppa fra CERES 

19 24.08.19* BEE HAPPY tur med Naturvernforbundet til bigård i Sørumsand 

20 30.08.19 Sykkeltur til Oslo for å støtte skolestreikende ungdom 

21 30.08.19 Studiesykkeltur i København (til 03.09.19 – bare med styremedlemmer) 

22 06.09.19 Friday first klima-sykkeltur (med lokale politikere og fokus på lokalvalget) 

23 07.09.19 Tur til Geoparken på Geologiens dag i samarbeid med Rotary 

24 14.09.19* Terrengsykkeltur på Skedsmokorset 

25 17.09.19 Høsttur med planavdelingen fra Skedsmo kommune 

26 21.09.19 Sykkeltur med Norsk Brompton Klubb i mobilitetsuka 

27 04.10.19 Friday first klima-sykkeltur (første fredag i måned med ekspert på klimaspørsmål) 

28 28.10.19 Kveldstur med synlige syklister 

 03.12.19** BONUSTUR: Kveldstur med vintersyklister  

  

https://www.facebook.com/events/568313877017118/
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/
https://www.facebook.com/events/606427189818511/
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/
https://www.facebook.com/events/642649056176527/
https://www.facebook.com/events/331389857513570/
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/
https://www.facebook.com/events/341170013268416/
https://www.facebook.com/events/280351982875491/
https://www.facebook.com/events/379271546014406/
https://www.facebook.com/events/404669267044991/
https://www.facebook.com/events/445637965983366/
https://www.facebook.com/events/2168727063164053/
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/
https://www.facebook.com/events/336709803915042/
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/
https://www.facebook.com/events/362930201046496/
https://www.facebook.com/events/899347023734245/
https://www.facebook.com/events/1051801281877371/
https://www.facebook.com/events/2073753089396380/
https://www.facebook.com/events/2073753089396380/
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/
https://www.facebook.com/events/1687705184707082/
https://www.facebook.com/events/473806966742256/
https://www.facebook.com/events/1624300161038033/
https://www.facebook.com/events/752194765239655/
https://www.facebook.com/events/2172242533090494/
https://www.facebook.com/events/1126302277757312/
https://www.facebook.com/events/2118327615142304/
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VEDLEGG 3c – Sykkelturer i regi av SLF Lillestrøm og omegn i 2020 

1 11.01.20 Nyttårstur med vintersyklister og lokalpolitikere (BB) 

2 08.02.20 Tur med vintersyklister på vintersykkeldagen (BB) 

3 08.03.20 Sykkeltur på kvinnedagen (BB) 

4 21.04.20 Fiks Gata Mi sykkeltur med planavdelingen fra Lillestrøm kommune AVLYST 

5 24.04.20 Pendlertur til Oslo på Sykle til jobben dagen AVLYST 

6 25.04.20 Tilrettelagt sykkeltur med uerfarne kvinnelige syklister (BB) AVLYST 

7 14.05.20 Tur med turgruppa fra CERES (Sørumsand-runden) AVLYST 

8 16.05.20 Snarvei på grønn sykkeltur langs Alnaelva og Svartdalen til Oslo AVLYST 

9 23.05.20 Tilrettelagt sykkeltur med uerfarne kvinnelige syklister (BB) AVLYST 

10 06.06.20 Sykkeltur på verdens sykkeldag til Fetsund/ Sørumsand (med elsykler) AVLYST 

11 20.06.20 Tilrettelagt sykkeltur med uerfarne kvinnelige syklister (BB) AVLYST 

12 21.06.20 Sykkeltur til Oslo langs nasjonalrute 7 AVLYST 

13 25.07.20 Pilegrimstur fra Oslo til Skedsmo/ Gardermoen (med overnatting) AVLYST 

14 15.08.20 Tur til Ytre Rælingen (ny sykkelvei til Nordby) 

15 21.08.20 Grønn sykkeltur langs 163 til Oslo 

16 21.08.20- 

23.08.20 

Studiesykkeltur i Oslo i samarbeid med sekretariatet fra Syklistenes landsforening og lokallaget 

SLF Oslo (forbeholdt styremedlemmer fra SLF LOO) 

17 06.09.20 Tur til Geoparken på Geologiens dag i samarbeid med Rotary AVLYST 

18 12.09.20 Sykkeltur til Oslo langs 163 med Norsk Brompton Klubb 

19 15.09.20 Fiks Gata Mi sykkeltur i mobilitetsuka med sykkelplanlegger fra Lillestrøm kommune 

20 26.10.20 Kveldstur med synlige syklister (BB) 

21 05.12.20 Tur med vintersyklister (BB) 

 
BB = del av Balanced & bilingual prosjektet 
  

https://www.facebook.com/events/484010015585824/
https://www.facebook.com/events/175720897039457/
https://www.facebook.com/events/572289630025314/
https://www.facebook.com/events/280819916563402/
https://www.facebook.com/events/2843657722579908/
https://www.facebook.com/events/301426154455768
http://www.facebook.com/events/3145571148824555/
https://fb.me/e/1DhUnqALm
https://www.facebook.com/events/236694861198960/
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VEDLEGG 4 – «Digitale sykkelturer» i regi av Lillestrøm og omegn, pr 30.04.21 

 

 Kart fra Komoot, pr 18.04.21 km høydemeter 

1 SLF LOO: Lillestrøm Nebbenrunden  6,58 50 

2 SLF LOO: Lillestrøm byrunde liten 5,36 40 

3 SLF LOO: Lillestrøm byrunde stor 10,9 90 

4 SLF LOO: Lillestrøm byrunde utvidet 15,1 140 

5 SLF LOO: Bråteskogen  13,2 180 

6 SLF LOO: Sørum fritidsgård 6,4 50 

7 SLF LOO: FiksGataMi-tur (2020) 15,4 160 

8 SLF LOO: Skedsmo kirke 14,8 170 

9 SLF LOO: Geoparken 18,4 200 

10 SLF LOO: Farseggen 15,9 190 

11 SLF LOO: Tæruddalen (terreng)  23,2 370 

12 SLF LOO: Fetsund lenser 22,4 50 

13 SLF LOO: Fetsund (racer) 23,7 210 

14 SLF LOO: Leira langs  23,1 240 

15 SLF LOO: Frogner 22,1 230 

16 SLF LOO: Til Årnestangen  13,1 160 

17 SLF LOO: Fra Årnestangen 13,0 170 

18 SLF LOO: Blystadlia 11,4 250 

19 SLF LOO: Lørenskog kirke 16,2 210 

20 SLF LOO: Mariholtet - Lillestrøm 14,3 120 

21 SLF LOO: Botanisk hage via 163 20,1 180 

22 SLF LOO: Til Oslo via nasjonal sykkelrute 7 18,6 190 

23 SLF LOO: Grønn klimatur til Oslo (2018) 25,8 210 

24 SLF LOO: Kongeveien i Fet 23,2 380 

25 SLF LOO: Løvenstad via Strømsdalen 7,3 160 
 

 

www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/ 
 

https://www.komoot.de/tour/109266195
https://www.komoot.de/tour/165176917
https://www.komoot.de/tour/165009624
https://www.komoot.de/tour/165354762
https://www.komoot.com/tour/174822136
https://www.komoot.com/tour/170367963
https://www.komoot.de/tour/163002824
https://www.komoot.com/tour/178456717
https://www.komoot.com/tour/166109736
https://www.komoot.com/tour/167862576
https://www.komoot.com/tour/178731898
https://www.komoot.de/tour/163411073
https://www.komoot.com/tour/171626124
https://www.komoot.de/tour/163203497
https://www.komoot.com/tour/168171277#oa#
https://www.komoot.com/tour/173288495
https://www.komoot.com/tour/173376261
https://www.komoot.de/tour/165809495
https://www.komoot.com/tour/166881859
https://www.komoot.de/tour/164660175
https://www.komoot.com/tour/175370709
https://www.komoot.com/tour/172303493
https://www.komoot.de/tour/90152003
https://www.komoot.com/tour/349895789
http://www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer/

