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Venedig og Cortina
Det italienske Turistråd har netop afholdt turisme workshop i Venedig og efterfølgende ekskursioner, hvor
jeg valgte Cortina i Dolomitterne. Venedig er en van(d)vittig interessant by. Al trafik foregår jo til vands
stor set. Når man kommer på land og går rundt i smalle stræder gælder det om at finde ud af hvor, der er
en bro til næste ø. Man ser de fleste turister er stoppet op og prøver at tyde nogle kort, eller også går de
rundt og prøver sig frem i labyrinten. Nogle få tager en tur i gondolerne, og det ser elegant ud, når gondol
føreren arbejder.
Fra 30 grader gik det nordpå og østpå op i bjergene til det noget køligere Cortina. På vandretur til en top i
2700 m fik vi smidt et par snebolde efter hinanden. Det var ved en meget markant klippeformation, kaldet
de 5 tårne (Cinque Torre). Cortina er mest kendt som skiområde og i markedsføringen gør man et stort
nummer ud af, at man havde vinterolympiade en gan, i 1956 var det vist. Men en glimrende cykelsti på en
nedlagt jernbane går et pænt stykke sydpå og nordpå helt ind i Østrig via Dobbiaco. Den har forbindelse til
EuroVelo 7, så jeg tænkte, at man måske næste år kunne lancere en cykeltur startende i Wien op over
Hohe Tauern (EV7) og ned gennem Cortina til Venedig - vil du med?
Først tager vi dog Umbrien og Marche
Med udgangspunkt i Assisi som sidste år cykles 17-24. september ind i det mere ukendte Marche område,
hvor pittoreske småbyer gemmer sig bag bjergtoppe. Se nærmere på www.cykelsafari.dk Tilmelding
senest 1. august.
Europa cykling
Det er stadig populært at tage lange cykelture i Europa. En ung studerende, trænger til en studiepause og
cykler nu fra Valby Bakke til Amsterdam og videre til Spanien via El Camino og Sølvruten for at slutte i
Granada. Det bliver omkring 3500 km. En norsk delegation har lige cyklet tilsvarende strækning, dog en
lidt mere østlig rute. Man kan se deres billeder og beretning på www.shellgutta.com. Begge startede med
at købe ECF EuroVelo cykelkortet her og fik efterfølgende nærmere tips om rutevalg og kort m.v.
Der findes også forskellige organiserede længere cykelture. Et eksempel er www.rideforyourrights.org
der er i gang i øjeblikket. Det er en tur på 4000 km fra Serbien til Rusland med politisk indhold. Slutter
15/9 i Sankt Petersborg, og man kan godt hoppe på undervejs.

Helsinki
Ovennævnte tur går faktisk også via Helsinki, men her var jeg i foråret for at lære de finske kommuner at
skilte cykelruter. Finland har tidligere skiltet et helt net af nationale ruter, men der er for mange rutenumre
– vist i alt 72 nationale ruter – og skiltene er ikke for kønne.
Jeg cyklede rundt i Helsinki og omegn og studerede skiltningen i dagene inden seminaret.
Der var stor tilslutning til seminaret fra hele Finland og god debat om hvordan man forbedre forholdene i
fremtiden. Ud over mange kommunale teknikere deltog også repræsentanter fra nationalparker,
cyklistorganisationer og VisitFinland. Både Helsinki området og Finland er værd at udforske på cykel. Se
nærmere på Www.visitfinland.com www.poljin.fi www.cyclinginfinland.fi
Ude godt men hjemme bedst? i Danmark nu blunder den lyse nat!

Polakker i København
Der er selvfølgelig ingen storbyer, der kan måle sig med København, når det drejer sig om gennemført
cykelvenlighed og tekniske faciliteter og derfor kommer mange fra udlandet for at studere forholdene. Her
i juni havde jeg 28 polakker til rundvisning i 2 dage. Vi havde lavet et tæt program med tekniske cykelture
til at besigtige de mange - for polakker - avancerede løsninger til fremme af cykling. Vi så på cykelbroer,
Nørrebrogade – som var umuligt at udtale for dem, trods mange forsøg – den lille havfrue kom vi somend
også forbi og den skråtstillede skraldespand til benyttelse fra cykelsadlen, blev ivrigt studeret. Det gælder
også de nye cykelmuligheder langs søerne, hvor vi var ved at komme i klammeri med cyklende ældre
damer, som blev forsinkede af vores store gruppe.
Nu foreligger der en god skabelon til at modtage andre grupper, eller hvis du skulle få cykeltekniske folk
på besøg fra udlandet, så kontakt mig endelig. Og brug cykelkort for København.

N6-7-4
Dette er ikke en Da Vinci kode, men en sjællandsk cykeltur på nationale ruter! I forbindelse med projektet
om nationale cykelruter, har jeg lige cyklet på tværs af Sjælland i godt vejr gennem dejlige lysegrønne
skove. Man kan lave en fin tur på 1, 2 eller 3 dage ved at starte i Roskilde, og så følge national cykelrute 6
(N6) til Kongskilde Friluftsgård ved Tystrup Sø, hvor man kan overnatte og så tage N7 nordpå til Mørkøv
og N4 retur til Roskilde. Ellers kan man hoppe på et tog her.
Denne sjællandske cykeltrekant, byder på ret øde strækninger gennem små skove og man vil opdage, at
ruterne finder snedige forbindelser, så man kan komme bilfrit fra ét skovområde til et andet. Indimellem er
der tale om lidt smalle stier, som man måske kunne synes virker lidt primitivt, når der er tale om en
national cykelrute. Generelt var skiltningen rimelig godt vedligeholdt.
Et godt tip: Hvis du kommer til et kryds og der mangler et skilt, så prøv at se krydset fra den modsatte
side. Hvis den skiltning stadig er der, kan du nok regne ud hvad vej du skal. Og lav så en note om, hvad
der mangler og rapporter det til kommunen, når du kommer hjem, ved at bruge www.hulivejen.dk

Stien til Gundsølille i forsommerdress

Gilbjergstien R47 vest for Gilleleje.

Cykelkort for Roskilde Kommune
Vi har netop lagt sidste hånd på et nyt cykelrutekort for Roskilde Kommune og omegn. Kortet er pt. i
trykken og i uge 32 vil det blive husstandsomdelt i kommunen og kan også rekvireres herfra. Kortet er
ligesom Gribskov kortet i 1:50.000 og derudover er der et bykort for Roskilde i ca. 1:10.000 samt 5 nye
turforslag, der senere skal skiltes som lokale ruter. Disse går bl.a. til Gulddysseskoven, til fugleeldorado
ved Gundsømagle Sø, til snedige stier, til kommunens højeste punkt, til Sagnlandet Lejre og gennem
Hedeland. Endelig er en række skiltede vandreruter så som Skjoldungestien vist på kortet.

Cykelturismen i Nordsjælland
VisitNordsjælland arbejder på at udvikle nye turismeformer og afholder en konference herom den 25.
august på Konventum i Helsingør - se nærmere på www.visitnordsjaelland.com. Imens planlægger jeg
cykelture for flere grupper, som gerne vil rundt i Kongernes Nordsjælland, blandt andet er der 5 friske fyre
fra Paris på vej rundt på en slots- og strandrute, jeg har udviklet særligt til dem. De overnatter bl.a. på
Hornbækhus og Sankt Helene. Få inspiration til mange ture i vores nordsjællandspakke P 1B.
FaceBook Community Cykelsafari
Der udveksles stadig cykelerfaringer på fangruppen Cykelsafari på FaceBook - prøv at gå derind og læs
og skriv og anbefal gerne til dine venner.

