
 

 

Cykling uden alder 

- Gribskov 
 

Organisering, opgave og rollefordeling: 
 

Landsorganisationen Cykling uden alder er ansvarlig for:  

- forsikring af piloter tilmeldt i bookingsystemet 

- udvikling og vedligeholdelse af bookingsystem 

 

Gribskov Kommune er ansvarlig for: 

- sikre økonomiske midler til medlemskab af Landsforeningen Cykling uden alder, 12.000 kr. 

årligt 

 

Plejecenter / Hjemmeplejeenhed er ansvarlig for 

- Afsætte tid til tovholderens arbejde (ca. 1-1½ time pr. uge)  

- Afsætte penge i budgettet til årligt serviceeftersyn (# se nedenfor) og løbende 

vedligeholdelse af rickshaws (ca.2.000 - kr. 3.000,- om året pr. cykel) 

- Informere personale, nye beboere/borgere og pårørende om Cykling uden alder og 

mulighed for deltagelse. 

 

Tovholder er ansvarlig for: 

o At koordinere udbud og efterspørgsel af ture via bookingsystemet. 

o At samarbejde med kaptajn om modtagelse af interesserede piloter og introducere 

til plejecenter/enhed, bookingsystem og rickshaw.  

o At sørge for cyklens løbende vedligeholdelse og årligt tjek. 

o Samarbejde med koordinationsgruppen om rekruttering af frivillige piloter. 

 

Kaptajn er ansvarlig for: 

- At samarbejde med tovholder om modtagelse af interesserede piloter.  

- At uddanne piloten i brugen af rickshaw. 

- At afholde møder med tilknyttede piloter, ved behov.  

- At holde overordnet opsyn med cyklens tilstand og tjekke cyklens dæktryk jævnligt. 

- At deltage i fællesmøder og kurser for kaptajner og piloter. 

 

 



 

 

Pilot er ansvarlig for: 

- At lægge ture op via bookingsystemet og holde sig orienteret om udbudte ture. 

- At deltage i fællesmøder og kurser for piloter. 

- Efter hver cykeltur at sætte batteri til opladning og tørre cyklen af, så den er ren og klar til 

næste passager.  

 

Koordinationsgruppe er ansvarlig  for: 

- At ansøge om økonomiske midler til fællesudgifter i projektet, eksempelvis cykeltøj til 

piloter, kurser og møder inkl. forplejning, midler til vedligeholdelse, evt. nye rickshaws.   

- Kontakt med og information til medvirkende plejecentre / hjemmeplejeenheder 

o Introduktion til personale 

o Fællesmøder med ledelse og tovholder, jf. årshjul 

- Hjælpe med rekruttering  af frivillige piloter og kaptajner 

o Afholdelse af fællesmøder, jf. årshjul 

o afholdelse af kurser, jf. årshjul 

- At udarbejde informationsmaterialer til passagerer og piloter med henblik på udbredelse af 

kendskabet til projektet. 

- Drive udvikling og udbredelse af Cykling uden alder i Gribskov Kommune. 

- Holde Gribskov Kommune orienteret om projektet mhp. fortsat finansiering og udbredelse 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. service og reparation af cykler: 
 

# Hvis man ikke har en lokal aftale om vedligeholdelse af cykler: 
Det er muligt at få lavet serviceeftersyn, vedligeholdelse og reparation af rickshaws hos 
cykelsmed https://www.cykel-mekanikeren.dk/ i Slangerup.  
Et serviceeftersyn her koster en grundpris på kr. xxxx,-  Dertil kommer evt. udgifter til 
reservedele og evt. reparationer. 
Tid til serviceeftersyn bestilles på tlf.: 71 99 29 68 
Evt. afhentning og tilbagelevering af rickshaws kan bestilles og koster kr. 150,- 
 
Cyklerne SKAL have service efter at have kørt xxx kilometer 

https://www.cykel-mekanikeren.dk/


 

 

Kontakt  
  

Bakkebo Plejecenter 
Øster Alle 30, 3250 Gilleleje 

Tovholder:    Kaptajn: 

Darius Mombaini,    Brian Jensen 

tlf: 3078 5499    tlf: 4182 8605   

mail: dariush.mombaini@altiden.dk   mail: joey@paradis.dk  

  

  

Helsingegårdens plejecenter:  
Parkvænget 20, 3200 Helsinge 

Tovholder:    Kaptajn: 

Bibi Enggaard   Bibi Enggaard 

tlf: 7249 6820   tlf: 7249 6820 

mail: bengg@gribskov.dk   mail: bengg@gribskov.dk 

 

 

Skovsminde Omsorgscenter:  

Skovsmindeparken 2, 3230 Græsted 

Tovholder:    Kaptajn 

Darius Mombaini   Brian Jensen 

tlf: 3113 6295    tlf: 4182 8605  

mail: dariush.mombaini@altiden.dk  mail: joey@paradis.dk 

    

  

Trongårdens Plejecenter 
Trongårdsbakken 1, 3210 Vejby 

Tovholder:    Kaptajn: 

Bettina Bach Offendal   Kenneth Schværter 

tlf: 7249 8008    tlf: 2240 0627 

mail: bbof@gribskov.dk   mail: Schwaerter24@gmail.com 
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