Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev September 2018
Program for cykelrejsen i østlige Cuba 2019 er klar

Efter den spændende pionertur, vi afviklede i Cuba i år, er programmet for næste år nu justeret til.
Der bliver lidt mindre buskørsel og vi kommer ud i junglen i Humboldt nationalpark. Turen afvikles
20. eller 22. februar 2019 til 9. eller 11. marts. Kom og hør foredraget hos Jysk Rejsebureau i
Knabrostræde 4 mandag den 19. november kl. 18.00. Læs mere og tilmeld her:
https://www.jysk-rejsebureau.dk/foredrag/koebenhavn/cykelrejse-paa-cuba-med-dansk-rejseleder/

Cykelkort og bog for Fyn samt andre steder i Danmark
Man behøver ikke tage helt til Cuba for at cykle – prøv at finde inspiration i de cykelkort, vi har lavet
for Nordisk Korthandel, herunder ikke mindst det nye kort for Fyn med øer. Der er bykort og
cykelstier langs veje og en række særlige cyklistrastepladser. Den tilhørende bog er på 114 sider og
på 3 sprog. Man føres via dagsture rundt i hele det fynske univers med bløde bakker og gode læhegn.
Kort-oversigt og priser: http://www.friefugle.dk/safari/safaribestil/safaribestil.htm.

Nyt optryk af friluftskortet Arresø til vands og til lands
Kortbrochuren blev fordelt på rådhusene for de 3 involverede kommuner Gribskov, Halsnæs og
Hillerød samt på bibliotekerne, muserne m.v. Siden da har bibliotekerne løbende bedt om at få flere
foldere og snart var der udsolgt. Nu har kommunerne og Dansk Vandrelaug finansieret et genoptryk
med enkelte rettelser og godt nye 3000 foldere er nu fordelt i området. Desuden kan man downloade
folderen som pdf-fil via: http://www.friefugle.dk/Arresoefolder.pdf eller få den tilsendt mod
betaling af porto herfra – gå til bestilling på www.friefugle.dk Talerne, som blev holdt ved indvielsen
kan ses og høres her via den lokale TV-station, Radio Kattegat http://www.tvkattegat.dk/?p=1849
Vi håber mange i løbet af sommeren vil få glæde af friluftskortet – både til vands og til lands. Husk,
at Foreningen Frie Fugle har 2 kajakker liggende ved Huseby, som du kan benytte som medlem.

Billeder fra klimacykeltur 2018 til Rokkedyssebær på Gundekildegård og Tisvilde Fødevarefællesskab.

Klimacykeltur til Gribskov Økolandsby
Klimagruppen i Gribskov har afviklet mange spændende temacykelture i år med god tilslutning og
godt vejr. Årets sidste tur går til Gribskov Økolandsby ved Esbønderup. Der er tale om et projekt
under planlægning, undervejs i processen har der været afholdt kurser om mange økologiske emner.
Læs detailprogram på www.friefugle.dk under nyheder. Turen afgår fra Græsted Syd station den 14.
september kl. 15.00. Togforbindelse fra Hillerød. Tilmelding på cykelje@gmail.com

Kattegatleden
Kattegatleden ser ud til at være det nye trendy sted at cykle. Det er en 400 km lang cykelrute langs
kysten mellem Göteborg og Helsingborg, som har modtaget en hollandsk pris som årets europæiske
cykelrute. Vi var 4, som cyklede en trediedel i juli fra Halmstad (hvortil vi tog toget) til Helsingborg.
Ruten havde svingende kvalitet, men var overvejende god, og det var særlig opmuntrende at møde så
mange "rigtige" cykelturister med bagage fra forskellige lande og at se, hvordan man flere steder
havde lavet nyanlæg med bilfri stier tæt langs kysten. Det er lige præcis det, vi mangler, f.eks. på
Nordkyststien i Nordsjælland, hvor myndighederne ikke rigtig kan finde ud af at investere i
cykelturismen. Men det er det, der skal til og så kommer cykelturisterne og investeringerne kommer
relativt hurtigt retur. Se og lær mere på https://kattegattleden.se/
www.cykelsafari.dk
JE@Cykelsafari.dk Tlf. 21 25 39 85. God sensommer Jens Erik Larsen.

