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Ud på landevejen Hent PDF Forlaget skriver: "Ud på landevejen - En bog om cykelruter, træning og udstyr"
er en praktisk guide for cyklister. Motionscykling eksploderer i disse år i Danmark. Folk kører både alene, i
grupper og organiseret i klubber. Men fælles for dem alle er, at de hele tiden leder efter nye og spændende

ruter at køre - både i forbindelse med søndagstræningen og når de drager til udlandet på cykeleventyr.  Derfor
samler "UD PÅ LANDEVEJEN" de 100 bedste cykelruter i Danmark og udlandet. Det sker både med
motionisternes egne ruter og en lang række træningsruter fra professionelle cykelryttere. Hver rute får et

opslag. På opslaget er der på én side et kort over ruten med de vigtigste kendetegn, sving mm. På den anden
side bliver ruten beskrevet, lige som der er en QR-kode, hvor man bliver sendt til en side, der viser gps-link
mm til ruten. På den måde kan motionisterne downloade rute-koordinaterne til deres gps.   Derudover sætter
UD PÅ LANDEVEJEN fokus på træning, udstyr og ernæring, så alt til både nybegynderen og den erfarne
motionist er samlet i én bog. UD PÅ LANDEVEJEN laves i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses

cykelkampagne TRÆD TIL (www.traedtil.dk), og 25 kroner fra salget af hver bog går til kampagnen. Bogen
er rigt illustreret, både med fotos og rutekort.
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