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Gennem Albaniens vilde bjerge 
Vi er netop vendt hjem efter en flot cykeltur gennem Albaniens bjerge øst og syd for Tirana med et smut ind 

i Nordmakadonien. Turen startede godt nok med jordskælv i Tirana og sluttede med flykonkurs (Adria 

Airways), som gav lidt udfordringer. Men indimellem cyklede 14 friske folk på opdagelse. Vi boede 2 

nætter på gårde langt ude i bjergene og nød den lokale gastronomi og billige priser og ikke mindst nogle 

fantastiske udsigter. Fra storslåede bjerge med meget få bebyggelser kom vi ned til havet ved Sarande og 

nød den kølige lokale hvidvin, mens solen gik ned bag Korfu. Vi fik også danset montenegrinsk folkedans 

før turen gik tilbage til Tirana. Vi kan formidle kontakt til turoperatør, hvis du vil prøve ruten. Inden da 

anbefales det at læse bogen ”Skakmesteren fra Tirana” af Claudia Westh Lonning. Romanen giver en fin 

indgang til landets barske historie. 
 

  
 

Cykelsafari til Sydtyrol i juni 2020 
Sydtyrol er den italienske del af Tyrol syd for Brennerpasset. Det er både politisk og landskabsmæssigt et 

spændende område. Nærmest usynligt er der gennem dalene langs floderne anlagt super fine cykelruter. En 

del skyldes, at italienerne har prioriteret at bygge den europæiske cykelrute EuroVelo 7, der kommer ind fra 

Østrig og rammer Bressanone (Brixen), Bolzano og Trento for at fortsætte til Mantova. 
 

Desuden har man for en årrække siden anlagt cykelruten Via Claudia Augusta, med navn af romerske 

kejsere, som anlagde veje her. Ruten følger floden Etsch fra vest og passerer de meget flotte byer Merano og 

Bolzano. Undervejs ser man også et meget fotograferet kirketårn i Graun, som står med fødderne i en sø, 

mens både skibet og menigheden er væk. Nu kniber det lidt med vedligeholdelsen af skiltningen, men det er 

bare at følge floder og dalstrøg – og de andre cyklister! 
 

Videre fortsættes gennem den fantastisk smukke Pustertal, som rammer Dolomitternes skulpturelle 

eroderede bjergtinder. Endelig kan man videre mod øst følge Drauruten, som er en rigtig god cykelrute, 

mange har opdaget. 
 



Vi gennemfører en tur 13.-21. juni, hvor vi må se om der stadig sne på toppen over de grønne græsgange og 

lilla køer derpå og flot blomsterflora i dalene. Deltagelse kræver medlemskab af Foreningen Frie Fugle Læs 

mere her: http://wwww.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Guidede_ture_sydtyrol_2020.pdf 
 

Cykelnyt i Nordsjælland: 
Rapport for klimacykelture i 2019 

  
Klimagruppen i Gribskov har haft 8 ture på programmet, hvoraf de 7 blev gennemført med pænt deltagertal. 

Du kan læse om turene i rapporten, der netop er udkommet – her er meget godt fagligt klimastof: 

http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2019_rapport.pdf 
 

  
 

Samarbejde med DGI om guidede cykelture 

Den sidste tur i dette program blev gennemført den 15. september og gik til spændende besøg på Annisse 

Vingård, hvor Niels viste os rundt og fortalte om de mange forskellige vinsorter.  

https://www.annisse-vingaard.dk/ 

Senere cyklede vi langs Arresø og hørte om katastrofen i Huseby i 1714 mm. Deltagerne fik friluftskortet for 

Arresø og vi sluttede turen og sæsonen i flotte efterårsfarver i Dahlia Parken ved Skærød. 
 

Cykling uden alder i Gribskov søger piloter 

Klimagruppen i Gribskov mfl. har taget initiativ til opstart af ”Cykling uden alder” i kommunen og har fået 

bevilget 4 rickshaws og søger nu midler til 1 mere. Der skal bruges en del frivillige piloter. Der er kick off 

på Helsingegården den 28. oktober kl. 14.00, hvor du er velkommen. Du kan få mere at vide hos frivillig 

koordinator Pernille Dirchsen  pdirc@gribskov.dk  
 

Cykelkort og bøger  
Vi laver gode cykelkort for Nordisk Korthandel. I år udkom nyt kort for østlige Jylland med bykort for 

Aarhus mm. Måske du kan finde en julegave til en kær cyklist her – tag en rundtur på bestillingslisten her:              

http://www.friefugle.dk/safari/safaribestil/safaribestil.htm. 
 

Du ønskes et rigtigt godt efterår 2019. 

www.cykelsafari.dk      JE@Cykelsafari.dk    Jens Erik Larsen. 
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