BLIV EN DEL AF

ALLE BØRN CYKLER
ALLIANCEN
- sammen får vi børn til at cykle

Cykelbørn er glade, sunde og aktive børn. Bak op om det gode
børneliv, bliv en del af Alle Børn Cykler Alliancen og hjælp med at få
børn til at cykle igen.
Vi er vant til at se Danmark som et cykelland, hvor ikke mindst børn og unge har cyklen som følgesvend.
Desværre er antallet af børn og unge, der cykler, faldet kraftigt.
Derfor har Cyklistforbundet sammen med 15 andre partnere dannet Alle Børn Cykler Alliancen, som er
åben for alle, der ønsker at styrke børnecykelkulturen i Danmark.
DET ARBEJDER ALLIANCEN FOR
Alliancen arbejder for, at cyklen bliver det sjove, trygge og oplagte valg for børn i hele landet; at flere
børn og unge cykler som en naturlig del af deres hverdag; at flere børn og unge kender og foretrækker
den frihed, som cyklen giver som transportmiddel.
Det gør alliancen ved at:
Skabe opmærksomhed på fordelene ved, at flere børn og unge cykler i hverdagen
Indsamle og formidle ny viden om børns cykelvaner
Give inspiration til, hvordan vi i fællesskab får børn og unge til at cykle mere
BLIV PARTNER OG LAD OS VENDE UDVIKLINGEN SAMMEN
Alle Børn Cykler Alliancen er åben for regioner, kommuner, virksomheder, organisationer, foreninger,
institutioner og skoler, der støtter visionen om, at børn skal cykle mere.
Læs mere om partnerskabet på alleboerncykleralliancen.dk
Kontakt projektleder i Cyklistforbundet, Mai-Britt Aagaard Kristensen, på mail: mak@cyklistforbundet.dk
eller tlf.: 40708367 med spørgsmål og ønsker om indmeldelse.

”Vi vil plante cykelglæden hos byens børn og unge tidligt i livet. For det er her, de gode
vaner gror! Når man er blevet fortrolig med den tohjulede som barn, er det nemmere
at holde ved den i voksenlivet. Og jo flere, der vælger cyklen frem for bilen, jo mere luft
mellem bilerne og frisk luft til lungerne får vi.
vi.

”

Christoffer Lilleholt, By- og Kulturrådmand i Odense Kommune

BØRN CYKLER, NÅR VOKSNE SKABER MULIGHEDERNE
Gode cykelvaner giver vigtig motion og bevægelse i børns hverdag. Gode cykelvaner styrker børns
sundhed og livskvalitet her og nu og bæres videre med ind i voksenlivet. Gode cykelvaner er med til at
sikre et grønnere og mere bæredygtigt Danmark.
En udvikling, hvor cyklen igen bliver den naturlige hverdagstransport for vores børn og unge, kommer
ikke af sig selv. Det kræver en styrket og kollektiv indsats.

Børn og unge cykler mindre og sjældnere. Cykling hos
de 10-17-årige børn og unge er i perioden 2009-2019
faldet med 24,5% i forhold til antal cyklede kilometer
og med hele 31,9% i forhold til antal cykelture.
Kun 26% af de 11-15-årige lever op til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk
aktiv mindst 60 minutter dagligt
De 16-24-åriges brug af bil på tre år er steget med
14,7%, mens brug af cykel er faldet med 15,1%
Læs mere på alleboerncykleralliancen.dk/fakta

”Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Derfor skal vi voksne -

politikere, organisationer, skoler og forældre – vende udviklingen, så vores børn
får et sundt og aktivt liv med cyklen som fast følgesvend.
Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet

”

