
 

April 2022 

KÆRE DELTAGERE  
PA TOUR DE HJERTEBRO - ETAPE 1 
Først og fremmest en tak til alle jer fordi I vil være med til at bruge broerne ogcykle havnen rundt 
– dog ikke hele havnen i København men den del, der udgør cykelruten ”Havneringen”. 

I får allerede nu nogle praktiske oplysninger, men hold øje med eventuelle ændringer op til selve 
dagen, hvilket for eksempel kan bero på vejrliget. 

Vi mødes kl. 10:00 ved Kulturhuset på Islands Brygge (Islands Brygge 18, 2300 København S) ved 
den bygning, som bærer navnet ”Lysthuset”. 

 Fra arrangørerne af Tour de HjerteBRO 
deltager 2 løbsansvarlige, nemlig Gita og 
Niels. 

Vi glæder os meget til vores fælles TOUR, 
hvor feltet samlet set vil være på et antal 
op til 50 deltagere! 

Det er virkeligt flot med så mange deltagere, 
men det vil også betyde, at vi må passe godt på 
andre cyklister og gående på vores tur rundt. 

Derfor vil der være en fra løbsledelsen, der kører først og en, der danner (næsten) bagtrop. 
Længden på turen er ca. 15 km., men er der ønske om at afkorte ”cykleriet” hos en af jer 
deltagere, så er der flere oplagte muligheder for at ”vende om” eller ”skyde genvej”, hvilket man naturligvis 
bare skal gøre. Den medbragte mad nydes ved ”Bølgen” på Kalvebod brygge med udsigt til livet på Amager 
og vi vil slutte af med en kop styrkende kaffe/the med tilbehør. På næste side kan du se en større udgave af 
det officielle cykelkort over Havneringen. Kortet omtaler enkelte lokaliteter, som det er værd at holde øje 
men, hvis du ønsker mere information om de enkelte punkter før turen, kan vi varmt anbefale den 
hjemmeside, som hedder ”Kend København” (hovedstadshistorie.dk), hvor du simpelthen kan slå (næsten!) 
alt op om vores hovedstad. Prøv for eksempel dette LINK: http://www.hovedstadshistorie.dk/islands-
brygge/ved-slusen/ 

Du kan tilmelde dig via dette link: 
https://kurser.hjertemotion.dk/kurser_tilmeld.aspx?id=262 

Vi glæder os meget til vi mødes foran ”Lysthuset” kl. 10:00, fredag den 
10. juni 2022. 

Med venlig hilsen 

Tour de HjerteBRO 

 

Her ventes der på jer. 

Gita Bidstrup 

Niels Westergaard 
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