Dansk Cykel Safari 2012

Programmet er klart for 2012 og kan nu ses på hjemmesiden. Der er flere grænseoverskridende ture. I
starten af april (påsken) tilbydes en frisk forårstur fra Wien og sydpå gennem Slovenien, og den første
uge af september vil jeg krydse Alperne ved at cykle fra München til Venedig over Cortina midt i
Dolomitterne.
Der er 16 forskellige turpakker, du kan vælge imellem - disse skal opfattes som en værktøjskasse til
selv at planlægge sin tur og som inspiration til hvor det er spændende at cykle og samtidig
overkommeligt at komme til med sin cykel. Men hvis du vil have hjælp til at planlægge cykelture helt
andre steder, så bare sig til, så kan jeg sikkert hjælpe dig.
De mørke vinteraftener er gode til at udtænke næste års spændende ture - og som jeg tidligere har bedt
om, må du meget gerne hjælpe med at fortælle andre om cykelsafari programmet, fx. ved at sende
nyhedsbrevet videre på mail eller/og printe programmet og hænge det osv. Tak.

Toscana rundt i efterårsferien 2011

En erfaren gruppe fra Smørum cyklede i oktober fra Firenze en uge rundt i Toscana i pænt vejr (der
var en enkelt regnvejrdag). Ruten gik først sydpå til overnatning i Greve in Chianti og så videre sydpå
til Siena - byen med muslingeskal pladsen. Dernæst sattes kursen mod nordvest for efter nogle dage at
nå Lucca og begive sig mod øst igen tilbage til Firenze. Her boede de 5 km syd for byen på et flot
agritourismo sted, La Torricella.
Gruppen cykler sammen hver efterårsferie eller påskeferie og planlægger i god tid, så det er muligt at
få fly til rimelige priser. I dette tilfælde fløj man ud til Bologna med SAS. Til transport af cyklerne,
benyttes et transportfirma, som afhenter cyklerne i Danmark og bringer dem retur. Hvis man er en
gruppe på min 10 bliver det ikke dyrere end at tage cyklerne med flyet, og man slipper så med
besværet i lufthavnen og frygten for at flyselskabet ødelægger cyklerne. Vi har hjulpet med at finde
overnatningsstederne - der er mange spændende agritourismo steder i Umbrien og Toscana, som ligger
smukt og byder på økologiske produkter m.v. - Smørumgruppen var bl.a. meget begejstrede for Poderi
Arcangelo nær San Gimignano.

Cykling i novembertåge på Fyn

Jeg kan ikke lade være med at bringe dette som en stor kontrast til ovenstående - men man kan jo
træne cykelmusklerne lidt og drømme om sommer, mens tågen letter på Fyn omkring! Cyklede med
min følgegruppe om nationale cykelruter fra Nyborg til Odense på N6 ca. 35 km. Det var lidt gråt og
tåget, men en fin frisk tur. Undervejs holdt vi pause ved Degnens Høj i Skellerup, der er lavet omkring
1922 af en skolelærer og degn, der ville illustrere for sine elever, hvor hårdt israelitterne havde det
under deres ophold i Egypten. Så jord og sten er båret med bare børnehænder hertil og nu kan man gå
ad en sneglegang op til toppen og nyde udsigten. Vi så dog ikke meget, men det skulle bl.a. være
muligt at se 3 kirker mod nord, der ligger nøjagtig på en linje i landskabet. Til gengæld så vi også det
flotte lindetræ ved Bystævnet i Davinde og der er B&B på bindingsværkgården lige overfor.

Adgangsveje i landskabet
Det sker undertiden at private lodsejere prøver at hindre offentlighedens adgang til naturen og der
opstår strid om lovligheden heraf, og det kan i sidste ende være Natur- og Miljøklagenævnet, som
afgør tvisten. Jeg læste lige i Fyns Stiftstidende, at sagen omkring adgang langs vandet ved
Holckenhavn Gods syd for Nyborg nu var afgjort af nævnet, hvorved vandrere og cyklister frit kan
færdes der. Tilbage for omkring 25 år siden udgav Cyklistforbundet en bog og angav at man kunne
cykle her, men blev tvunget til at betale opsætning af skilte om at det ikke var tilladt, nu er det så
endelig blevet lovligt. Denne sag er netop en af flere cases, som bogen ”Adgangsveje i landskabet”
indeholder – en bog, som undertegnede har skrevet for Danmarks Naturfredningsforening (DN).
Bogen henvender sig til kommuner og græsrodsgrupper m.v. som kan skubbe på kommunerne med
henblik på at fremme adgangen til naturen. Det gøres ved at informere om gældende regler og
muligheder, herunder værktøjer i form af formidling via kort og foldere, brug af korrekt skiltning,
udarbejdelse af frivillige aftaler, eksterne støttemuligheder samt eksempler fra det virkelige liv. Du kan
rekvirere bogen via vores bestillingsside.

Pilgrimsruten Oslo - Trondheim
Statens Vegvesen inviterede mig i efterårsferien til et seminar i Otta, der ligger mellem Oslo og
Trondheim. Henrik Duus, som er EuroVelo kontakt person, åbnede mødet og fortalte om planerne for
at få etableret den nationale rute 7 fra Oslo til Trondheim som EuroVelo 3. I Trondheim har pilgrimme
valfartet til Nidaros domkirken på linie med Rom, Jerusalem og Santiago de Compostela.
Otta ligger lidt skummelt omgivet af stejle fjelde, men solen skinnede oppe på Rondane, som man
kunne skimte og jeg tænkte på skiferier der for år tilbage. Havde tid at besøge stationen, hvor en
gammel mand sad med 2 kasketter og passede billetsalg og turistbureau. Han nævnte at der til sommer
kom nye MTB ruter oppe i Rondane. Otta Skysstasjon stod der uden på den gule træbygning. Det
betyder stedet, hvor man skifter transportmiddel. I gamle dage skiftede man heste her, i fremtiden
skifter man måske fra tog til cykel på skysstasjonen!

Via Verde nær Sevilla
Fra Sevilla tog vi i starten af oktober regionaltog op mod Cordoba og cyklede på Via Verde Cazalla de
la Sierra i flot og øde landskab - en lille cafe, som lignede en butik i Sydamerika (se billede ovenfor),
bød på sandwich med lokale produkter og en virkelig slow og kærlig betjening af den kvinden, som
passede biksen. Herfra cyklede vi 17 km op til naturpark, med flotte eroderede klipper og bagefter
retur med frokost i San Nicolas del Puerto. Cykeludlejning ved stationen og her kan man overnatte og
svømme i poolen: www.paraisodelhueznar.com Vias Verdes i Spanien betyder grønne spor, og de
fleste er anlagt på tidligere jernbaner. Nogle gange kommer man gennem tuneller, der kan være oplyst
via solceller uden for tunnelen, og som tændes af fotoceller, når man cykler forbi. Se mere på
www.viasverdes.com
Julen nærmer sig truende eller glædelig som man nu ser på det, og hvorfor ikke forære dig selv eller
en god ven i julegave fra vores bestillingsliste - det kan være en cykelbog eller en turpakke eller hvis
du ønsker udstedt et gavekort til brug i Dansk Cykel Safari, kan vi også finde ud af det. Slå op på
www.cykelsafari.dk
Med ønsker om en god juleferie og et godt nyt cykelår
Jens Erik
Dansk Cykel Safari
Ny Mårumvej 268
3200 Helsinge
4879 4097 mobil 21 25 39 85
JE@Cykelsafari.dk
www.cykelsafari.dk
PS. hvis du ikke mere ønsker at modtage dette nyhedsbrev, som udsendes 4-5 gange om året, så send mig blot en mail og
skriv, hvad det er for en mail adresse, som skal slettes.

