Dansk Cykel Safari nyhedsbrev december 2020
Cykelsafarier til udlandet er udsat til efteråret 2021 – vi cykler i Danmark indtil da!
Turen over Alperne til Sydtyrol, blev konverteret til en tur i DK bl.a. over Samsø, hvor vi kom tæt på
italienske glæder i ugen i juni med super godt vejr. Her er uddrag af beretning:
Næste morgen var vi klar ved færgen til Samsø i god tid sammen med flere andre cyklister. Det er en fin tur med Røsnæs til
styrbord og Asnæs til bagbord, før der styres mod Ballen på øen midt i Danmark. Der var lidt liv i Ballen by, men restauranten
med fiskerbåden Lone som interiør var lukket, så vi cyklede på sydøen ad små veje og kiggede ind ad porten til Brattingsborg og
dernæst frem til Sælvig, hvor vi installerede os på Samsøs Perle, der ligger få meter fra færgen til Hov.
Eftermiddagen blev brugt til at udforske nordøen. Først fulgte vi fin dobbeltrettet cykelsti langs Sælvigbugten til Kanhave
Kanalen, hvor man kan læse om denne hemmelige søvej tværs over øen. På vej mod Nordby stoppede vi og fik italiensk is og blev
indfanget af et skilt med fin besked – se foto - og ja, vi skulle jo egentlig have været til Italien!

Vi sælger nu denne tur som en pakketur, så du kan opleve de samme gode cafeer og overnatningssteder. Se
mere på https://friefugle.dk/?page_id=323 . I juni 2021 (14.-21.) tilbydes en ny guidet cykeltur i Danmark.
Den kommer til at gå fra København over Sjælland, Fyn, Langeland, Ærø og Als til Sønderjylland. Du kan
skrive til os, hvis du er interesseret i at få sendt programmet herfor, når det er færdigudviklet.

Indholdsrige dagscykelture i Danmark
Sammen med DGI har vi planlagt 5 såkaldte gravel-cykelture i 2021. Du finder oplysninger her og meld dig
bare i god tid – der var run på turene i 2020:
14/4 – Lyngby: https://www.dgi.dk/landevejscy.../arrangementer/202118324510
8/5 – Gilleleje: https://www.dgi.dk/landevejscy.../arrangementer/202118324511
18/5 – Hillerød: https://www.dgi.dk/landevejscy.../arrangementer/202118324512
29/5 – Hillerød: https://www.dgi.dk/landevejscy.../arrangementer/202118324513
10/6 – Tisvildeleje: https://www.dgi.dk/landevejscy.../arrangementer/202118324514

Der bliver også planlagt klimacykelture i 2021, men indtil programmet er klart, kan du læse rapporten om
turene i 2020 – her er meget spændende fagligt indhold om klima og miljø:
https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2020/09/Klimacykelture-2020.pdf

Du kan også cykle selv!
Hertil kan du benytte cykelkortene, som vi udarbejder for Nordisk Korthandel. Vi er ved at revidere
Nordlige og sydlige Sjælland samt Sydlige Jylland. Disse områder udkommer ca. marts 2021. Som julegave
kan du i stedet købe Fyn, som også findes med tilhørende guidebog eller en af de øvrige landsdele.
Samtidig kan du med din bestilling gratis få tilsendt en af de nye kortfoldere, vi har udarbejdet. Det drejer
sig om en ny udgave af Arresø til vands og til lands, hvor der nu er kommet flere vandreruter med samt
Haldbjerg Shelters. Desuden har vi udgivet Stoholm til fods og på cykel, så der er lidt i hver ende af landet.
Bestil kort og foldere her: https://friefugle.dk/?page_id=452

Cykelruter i Strandparken syd for København
Der var medvind og solskin på cykelstierne fredag den 9. oktober da omkring 25 cyklister og et par eldrevne
3-hjulede køretøjer var mødt op ved Strandcaféen i Brøndby for at indvie de omlagte cykelruter. Jens Erik
fra Foreningen Frie Fugle fortalte om de europæiske og nationale cykelruter her. Hvis man fra caféen cykler
nordpå og følger skiltningen af EuroVelo 7 kommer man til Nordkap. Jens Erik anbefalede dog at vælge
turen sydpå på denne årstid, hvorved man vil komme til Malta. I disse corona-tider er det måske bedst indtil
videre at holde sig til Strandparkens gode cykelruter og stier. Efter at caféens ejer Esben havde serveret
kaffe, the og croissanter cyklede gæsterne da også en runde omkring søerne. Ruterne er flyttet tættere på
strand og cafeer og væk fra en smal sti, hvor lokale har været generet af især hurtige cyklister.

Følg os på Facebookgruppen https://www.facebook.com/www.friefugle.dk/?ref=bookmarks
Du ønskes en rigtig god cykeljul og godt nytår 2021.
www.cykelsafari.dk
JE@Cykelsafari.dk Jens Erik Larsen.

