Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev august 2016
Fejring af Viborg Rundt på cykel fredag 19. august kl. 14
Foreningen Frie Fugle har gennem en årrække været konsulenter for Viborg Kommune med udvikling af
cykelruter og skiltning heraf. Kronen på værket er ”Viborg Rundt på cykel”, som er en 27 km lang
cykelrute, der kan bruges i sig selv til en god udflugt, men som i lige så høj grad skaber forbindelse mellem
alle de radiale cykelruter og herved giver utallige variationer af turmuligheder.
Senest har Frie Fugle sammen med Paramedia udarbejdet en guidebog for ruten. Denne vil blive udleveret
gratis, hvis du møder op på Viborg Banegårdsplads ved ”mangepilsvejviseren” (se foto) fredag den 19.
august kl. 14. Her arrangerer lokalafdelingen af Cyklistforbundet en guidet cykeltur på dele af ruten, ca. 15
km til Sønder Mølle, hvor Viborg Kommune byder på forfriskninger. Tilmelding ikke nødvendigt, bare duk
op med cykel.
PS. Har du ikke mulighed for at deltage, men gerne vil have bogen, så bestil den her, koster kun
forsendelsen. http://www.friefugle.dk/fuglebestil.htm

Klimacykeltur til økologisk byggeri lørdag 20. august kl. 14-17
Klimagruppen i Gribskov Kommune afvikler her årets sidste klimacykeltur. Turen starter på Gilleleje
Station og følger R47 Nordkyststien til Dronningmølle for at besøge en sommerhusejer, der har bygget et
nul-energihus med et økologisk univers af store regnvandstanke, solceller på taget, elbil, høns og grøntsager.
Dernæst går turen til Hornbæk for at se et smukt halmhus. Det er et af landets første halmhuse, som Lone
Kuhlmann fik bygget i 2009. Det rummer også en interessant masseovn bygget af Flemming Abrahamsen.
Tilbage mod Gilleleje via Rusland! eller ad R47 eller med tog. Turlængde 14 (26) km. Turleder: Jens Erik
Larsen og Jan-Helge Larsen. PS. Du kan tage toget fra Hillerød kl. 13.30, cykelmedtagning gratis.
Du melder dig ved at skrive en mail til cykelje@gmail.com
Se yderligere oplysninger om turene på http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2016.pdf

Udstillingen CYKELPASSION af Britt Salver
Hvis du har et godt forslag til, hvor vi kan udstille næste gang, så kontakt os endelig. Det kan være en idé at
koble det på en lokal cykelaktivitet, det årlige cykelmotionsløb, Alle Børn Cykler eller åbningen af nye
cykelruter eller andre cykelfaciliteter. Vi vil prøve at få udstillingen op i Hillerød næste forår i forbindelse
med åbning af nye cykelruter, herunder Parforce cykelruterne.

Nye cykelruter i Hillerød
De lokale og regionale cykelruter i Hillerød Kommune har i mange år set sløje ud, men nu er der lys for
enden af tunnelen, idet Frie Fugle i samarbejde med Hillerød Bys Lokalråd, har gennemgået alle ruterne og
udarbejde skilteplaner herfor. Ifølge kommunens medarbejder er skiltene netop blevet bestilt. Det drejer sig
om renovering af nedenstående ruter. Mere om parforce ruterne i næste nyhedsbrev.
R31 Hillerød – Farum
R32 Hillerød – Tisvildeleje
R33 Hillerød – Gilleleje
L100 Søstien
L101 Banestien
L102 Herredsstien
L103 Ullerødruten (ny)
L104 Sophienborgruten (ny incl. cykelspor over Torvet)
L105 Parforce Gribskov (ny)
L109 Kgs. Vænge Ruten
L110 Parforce Store Dyrehave (ny).

Kort er godt i Danmark
Nævnte eksisterende cykelruter i Hillerød er jo ligesom andre lokale cykelruter med på de nye cykelkort.
Cykelkortene koster 125 kr. pr. stk. og kan fortsat bestilles via http://www.friefugle.dk/fuglebestil.htm
Kortene er i skala 1:100.000, undtagen Bornholm, der er 1:50.000 og desuden har turbeskrivelser med.

Cykelveje på Bornholm
Undertegnede lavede tilbage i 1977 eksamensprojekt på DTU sammen med Arne Vestergaard Petersen fra
Landbohøjskolen, hvor vi udviklede planlægningsmetoder for cykeltrafik, såvel til hverdagstrafik som til
fritids. Projektet kom til at hedde Cykelveje. Efterfølgende blev vi tilbudt job på Bornholm med at udarbejde
cykelrutenettet. Vi takkede dog nej, men vores metode blev benyttet til punkt og prikke, og cykelruterne
kom til at hedde cykelveje på Bornholm. Du kan sagtens nå en cykeltur i år på øen, august og september er
noget af det flotteste med blomstrende lyng og gode temperaturer.

Særlig anbefales turen på Nordøen, hvor man cykler ad den regionale rute 23 fra Rønne til Rø på
jernbanetraceet, der i sin tid er sprængt gennem klipperne ved Kleven, en unik cykelrute for danske forhold.
Videre kan følges N 10 op til Allinge og syd om Hammershus og retur over Vang. Her kan man besøge café
Misty, hvis man orker turen ned og op igen. I Hasle er røgeriet et oplagt raste- og optankningssted. Ved
Muleby og Sorthat cykles gennem fin skov med kunstige søer og fin badestrand. Der er kommet en ny
busrute, som medtager cykler, www.rute700.dk, men der er også mange udlejningscykler på øen.

Skåneprogram
Hvis du mangler et forslag til at cykle hjem fra Bornholm, så har jeg lige cyklet en fin tur mellem Ystad og
Lund, hvorfra man kan tage tog til Helsingborg eller København.
Turen gik først et stykke langs kysten østpå på fin cykelsti, så nordpå til Marsvinholm Slot med rast i parken
og gennem et storskala landskab med dyrehold, som mindede om en afrikansk savanne, bare lidt mere
frodigt. Det var ved Hällestad. Før det sås det skånske flag blafre op mod Blentarp, hvor kirken har et rundt
tårn. Kirken var dog lukket, et par gamle mænd fortalte, at ”ham deroppe” jo også skulle have ferie. Byen
har et rigtig hyggeligt traktørsted med økologisk brød og kager. En super cykelsti fra S. Sandby til Lund kan
også anbefales. Det er 10 km på asfalt uden biler.

Sidste udkald til Veneto 24. september – 1. oktober
Turen er nu programsat og har 10 deltagere. Vi kan tage 2 mere med, hvis du er hurtig. Turen går til et
område for foden af Alperne, som er kendt for prosecco vinen, grapa´en, smukke villaer, god mad, let
kuperet og varieret landskab. Der plejer at være lunt og dejligt på den tid af året. Vi cykler 50-80 km om
dagen og medbringer selv bagagen i egne eller lejede cykeltasker. Se hele programmet på
http://www.friefugle.dk/Cykelsafari_til_Veneto_Gardasoeen_til_Venedig.pdf

Med ønsket om en fortsat dejlig sommer på cykel.
Dansk Cykel Safari
v/ Foreningen Frie Fugle
Jens Erik
www.cykelsafari.dk
PS. Ønsker du ikke mere at modtage dette nyhedsbrev sender du blot en besked til forening@friefugle.dk herom.

