
Hoj Alla Morgonpigga! 

Som ett komplement till MK och TK provar vi lägga in ett tillfälle för gemensam morgonträning enligt 
konceptet Le Peloton (Googla gärna och läs om t.ex. Le Peloton du Nord i Sthlm). 

Vi samlas vid Shell/Max på Landsvägsallén för start kl 06:00 varje onsdag fr.o.m. 16 maj. Vi kör 
gemensamt ut via trafikljusen vid Shell och håller gemensam klunga i max 30 km/h tills vi kommer ut 
i södergående riktning på gamla E4. Startskottet går vid Molins bil, enligt Strava-segmentet, och du 
börjar nu helt enkelt cykla på med allt vad du har och följer den ca 29.5 km långa rutten enligt nedan 
med högersväng in på Tunavägen. Hela turen är på ca. 34.1 km. Vi delar inte in oss i väl organiserade 
grupper eller liknande utan här kör du varje morgon på som om det vore ditt viktigaste 
Klubbmästerskap. Svart som Grön. Därutöver cyklar du naturligtvis lika snyggt som säkert, följer alla 
trafikregler, visar full respekt för alla omkring dig osv. Vi har tyvärr bl.a. några trafikljus och ett par 
kortare vägarbeten med grus/sten att ta hänsyn till på denna rutt. Segmentet avslutas åter i höjd med 
Molin bil, varpå det är nedtramp tillbaka. 

Alla i klungan ska med gäller alltså inte här, såvida inte någon mindre gruppering pratat ihop sig om 
det före start. Pelotonen saktar inte in och väntar på de som blir avhängda samtidigt som mindre och 
långsammare grupperingar uppkommer naturligt under resans gång. De som vill ses därefter på Café 
Charm – Inre Hamnen för en gemensam frukost, där vi pratar om vad trötta vi blev och vad roligt det 
var att bli avhängd. Charm är vänliga nog att öppna extra tidigt för oss, och erbjuder macka och kaffe 
för 39 kr och vill man ha yoghurt till så är det 49 kr. Vi måste dock föranmäla ungefärligt antal 
frukostgäster, helst dagen innan och i ett lite mer pressat alternativ när vi startar. Charm har personal 
på plats från kl 6 och nås på 060 61 64 64. 

Konceptet är obeprövat i ART och kan givetvis anpassas och ändras utefter de erfarenheter vi skapar. 

Segmentet: Efter att militära grupper stationerade på mer och mindre hemliga platser i världen har 
varit duktiga att indikera sin närvaro via hög aktivitet på Strava (Strava Global Heatmap) så har 
Strava dragit öronen åt sig och det är uppenbarligen inte längre så lätt att skapa publika segment. Vi 
är hittills minst två som skapat LPdART-segmentet utan att det ännu (2018-05-14) syns publikt. Ett av 
dem återfinns på www.strava.com/segments/17637999. Strava-supporten kontaktad. 

Kör hårt, utmana både Dig själv och dina kamrater, bli starkare för varje vecka! 

 

- Cykelgruppen 

 


