Dansk Cykel Safari nyhedsbrev juni 2020
Cykelsafarier til udlandet er udsat til 2021 – vi cykler over Samsø i stedet!
Turen over Alperne til Sydtyrol måtte desværre aflyses grundet corona-krisen. Vi slår turen op igen næste år.
I stedet cykler gruppen over Samsø her midt juni og videre ned forbi Horsens til Hærvejen, ind ad
Bindesballestien og hjem over Nordfyn. Vi har fundet gode og billige overnatningssteder, bl.a. i Horsens
fængsel! Når vi kommer tilbage, kan jeg lave turen for dig, din familie, venner osv. som en pakketur.
Turen i september omkring Madrid er ligeledes udsat til 2021, ligesom vores aktiviteter i Erasmus+
projektet. Vi vender tilbage, når det bliver muligt at planlægge udlandscykelsafarier, men i hvert fald i 2020
cykler vi i Danmark, så jeg håber du kan bruge nogle af nyhedsbrevets forslag.

Fem gode cykelruter i Danmark (skrevet af undertegnede til Politikens rejsetillæg)
Den familievenlige: Cykelrute 703 i Nordsjælland
Gribskov Kommune har netop etableret en lokal cykelrute på 50 km, som binder kommunens 3 byer
(Helsinge, Græsted og Gilleleje) sammen. Ruten kan give børnefamilier og andre fleksibilitet ved at benytte
tog i de 3 byer (cykler medtages gratis). Man cykler op til nordkysten, hvor to have mødes ved Gilbjerg
Hoved. Smukke kulturlandskaber ses ved bronzealderhøjene i Hesselbjerg. Se forrige NB.
Den historiske rute: Cykelrute 800 Viborg Rundt
Man kan varme op til cykelferien på Hærvejen ved at følge den lokale rute 800 på 27 km. Den går rundt i
kanten af Viborg by og passerer søer, parker, enge, kirker mm. I Søndermarkskirken kan man studere et 10
meter langt vægtæppe med historier fra Hærvejen. Viborg Rundt findes ved at følge en af de andre lokale
ruter fra Viborg Station. Hent en gratis guidebog for ruten på turistbureauet. https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-ogveje/Planer-for-veje-og-stier/Cykeltrafik/Cykelruter-i-Viborg-kommune/Rute-800-Viborg-Rundt

Den smukkeste rute: National cykelrute 9 langs Falsters Østkyst
Vores yndige land med brede bøge, som spejler sig i ”salten strand”, kan man opleve langs Falsters østkyst,
hvor træerne visse steder er ved at vandre ud i vandet. Tag med den lille færge Ida fra Bogø til Stubbekøbing
og følg N9 (+ N8 og R40) ud forbi Marie Gruppes færgested og sydpå til Hesnæs, hvor husmure er
stråbeklædte. Før Korselitse passeres Generalens Lysthus – en lille perle man må se. Endelig kan man følge
N9 til Nykøbing F. Turen er ca. 40 km, https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
Den udfordrende rute: N10 Rønne – Allinge ca. 22 km
Bornholms nordø rummer et eksotiske landskab, og der bydes på stejle stier. Fra Rønne går det dog let
nordpå på en smuk sti til de sjove bynavne Sorthat og Muleby og frem til Hasle. Her må man hellere indtage
et par røgede sild, for derefter bliver det kuperet med fald og stigninger på 15-20 %. Før Jons Kapel må man
nok trække cyklerne op, men så kan man tage en krøllebølle is på toppen, før det går videre til Hammershus
mm. https://bornholm.info/cykelrute-roenne-hasle-allinge/
Min favoritrute:R32 på Nordfyn med besøg i Otterup ca. 20 km
Fyn er fin. Både bakkerne og sproget er bløde. Nordfyn fascinerer mig mest. Start i Odense ved stationen.
Tag over den nye bro og find R32 langs kanalen. Man passerer Stige, hvor der engang var en lille færge.
Ved Klintebjerg drejes væk fra ruten over Østrup på idyllisk vej til Kvindevadet og ind til Otterup med
Kærlighedsstien. Træskulpturer med H.C. Andersen motiver langs stien er med til at gøre det til en
eventyrlig cykelrejse. https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/fynske-cykelruter

Cykelkort til hele Danmark
Du kan starte med Danmarkskortet med alle europæiske, nationale og regionale cykelruter i Danmark og
planlægge sommerens cykelferie. Se cover ovenstående. På bagsiden af kortet har du Københavns omegn i
1:35.000, som du kan bruge dagligt til at komme i form. Dernæst kan du købe det kort, du skal cykle efter på
cykelferien i Danmark. Landet er dækket af 8 kort i skala 1:100.000 (Bornholm dog 1:50.000). Nyeste kort
er Østjylland. Men også Fyn kortet med tilhørende turbeskrivelser om Amanda mm er værd at blive
inspireret af. Tag en rundtur på bestillingslisten her: https://friefugle.dk/?page_id=452

Gravel cykelture med DGI i Nordsjælland
Som nævnt tidligere er samarbejdet med DGI i år ”gået i grus” eller rettere sagt konceptet er ændret til
Gravelture af navn, men stadig med kulturelt input og undertegnede som guide. Grundet stadige ændringer
mht forsamlingsmuligheder er programmet rykket, men nu skulle det gerne fungere således:
Her er oversigten med de fire begivenheder – tilmelding nødvendig:
•

27. juni kl 10 fra Lyngby Station langs Mølleåen

•

4. juli kl 10 fra Gilleleje Station langs Nordkysten

•

12. august kl 17 fra Hillerød Station til Parforcejagtlandskabet

•

20. august kl 17 fra Tisvildeleje Station til Sandflugtlandskabet
Tilmelding og nærmere info via links til begivenheder på Facebook.

Temacykelture med Klimagruppen i Gribskov 2020 Se programmet her
Den første klimacykeltur blev afviklet 23. maj med 10 deltagere og gik til Haldbjerg Skovhave. Her var vi
også for 2 år siden, men nu er der sket meget på friluftsområdet med etablering af sheltere osv. Vi så også på
bævere, havørne og Arresøs forurening og muligheder som friluftsområde.

Hvis du gerne vil kende lidt til baggrunden for etablering af cykelruter i Danmark og Europa, så læs
interviewet her om et cyklende livsstykke! Interview i Politiken med ophavsmanden til de europæiske
cykelruter og meget mere i Politiken den 31. maj – læs artiklen her: side 1 og side 2

PS. Følg os på Facebookgruppen https://www.facebook.com/www.friefugle.dk/?ref=bookmarks
Du ønskes en rigtig god cykelsommer 2020.
www.cykelsafari.dk
JE@Cykelsafari.dk Jens Erik Larsen.

