Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev Juni 2014
Blændende grønne Irland
Efter et velorganiseret årsmøde i Det Europæiske Cyklistforbund i Dublin, tog en del af os med tog til Sligo,
3 timer mod nordvest. Vi blev modtaget af smilende lokale cykelaktivister og gik gennem den provinsielle
by ved verdens ende til Hotel Glasshouse. To dejlige cykeldage i det grønne kuperede landskab blev det til.
Først nord om Lough Gill forbi det lille slot, Parks Castle med rundvisning af imponerende ihærdig guide.
Cykelruten omkring søen er godt skiltet som rute 1, og den er på 40 km. Frokost blev indtaget i Dromahair.

Dagen efter gik turen ud til kysten ved Strand Hill til et imponerende marsklandskab. Tidevandsforskellen er
omkring 12 m. Så der er ikke noget med badestrand her, men små fine restauranter, hvor man kan få sig en
gang fish & chips og en ale, lager eller guinness. På vej tilbage besteg vi en af toppene i landskabet,
Knocknarea, der er ca. 1,5 gange højeste punkt i Danmark (Møllehøj).
Foråret var ligesom hjemme kommet tidligt, så alt var virkelig i fuldt flor med gule blomster på grønne
nuancer. Mærkeligt nok regnede det stort set ikke, mens vi cyklede. I turistbutikkerne kan man købe T-shirt
og lignende med motivet ”Irlands 4 årstider”, som viser 4 ens tegninger med et får, en mand og regn! Sådan
én fik jeg også lige med hjem sammen med gode minder om søde og sjove folk på grøn baggrund. Vi har
gode kontakter derovre – sig til, hvis du vil have en cykeltur arrangeret.

Nice in Nice
Frie Fugle har sammen med partnere fået accept på et EU projekt om udvikling af Middelhavsruten
(EuroVelo 8). Der har været opstartsmøde i Nice i maj måned, og også her var det fint med spændende
engagerede mennesker. Der er i dag 15 km dobbeltrettet cykelsti langs promenaden i Nice langs havet, så
det er et godt bidrag til Middelhavsruten. Nu skal vi videreudvikle ruten, bl.a. gennem Albanien, og så skal
der laves pakketure og cykelturismen skal udvikles på forskellig måde omkring EuroVelo 8. Projektet kører
indtil september 2015 og næste møde er på Cypern. Dansk Cykel Safari bidrager sådan set allerede til
fremme af Middelhavscykling, idet vi sælger ”gør det selv” cykelferiepakker til Mallorca, Sardinien, Malta,
Cypern, Andalusien og Kreta. Du kan bidrage hertil, ved at købe en af dem – se på www.cykelsafari.dk

Odden mellem tvende have
Det blæser altid mere eller mindre ude på Sjællands Odde og vejrudsigten var da heller ikke så super, da vi
10.-11. maj arrangerede en cykeltur fra Hundested til spidsen af Odden og tilbage igen. Men bygerne blæste
væk og på udturen fik vi ikke vand i hovedet, men flot udsyn til vand på begge sider af højderyggen. At
cykle her er som at sejle, bakkerne bølger op og ned. Vi havde aftalt træf med den økologiske vinbonde
Niels på Ørnberg Vin www.oernberg-vin.dk . Han modtog os på ”bjerget”, hvor vi med vid udsigt til alle
sider kunne smage hvidvinen, og høre engageret foredrag om landbrugets mulige omstilling til andre
produkter, som fx vin. Niels understregede, at han blot er bær producent, som nu dyrker druer i stedet for
solbær, men han havde også mange tanker om klimaændringernes betydning for valg af produkter at dyrke
og om, at Odden med kuperet terræn og havets refleksion af solen, nok udgjorde noget af Danmarks bedste
potentiale for vindyrkning. Når man får historien med, smager vinen altid bedre. Det holdt også til den
udsøgte middag, vi indtog om aftenen med Ørnberg vinen ”Paulus”.

Nordsjælland for canadiske cyklister – og måske dig?
Om kort tid har vi 3 grupper fra Canada på vej rundt til Nordsjællands slotte og andre herligheder, samt
nogle fra Schweiz og UK. Det er oplagt at tage nogle dage i København og så en 4-5 dage rundt i
Nordsjælland. Ruten går også gennem Nordskoven og i nogle tilfælde forlænges over Holbæk og Roskilde.
Hvad siger du til at invitere nogle af dine venner fra udlandet med på en sådan tur? Hvis der er tilmeldinger
nok tager vi en guidet tur sammen 7.-11. juli til skove, søer, kyster og slotte incl. overnatning på Havreholm
Slot. Gruppen kan blive en blanding af danskere og udlændinge, som har efterspurgt en guidet tur.
Andre guidede ture
I slutningen af september (27/9 – 5/10) cykler vi fra Lissabon i det lune klima til charmerende byer og ikke
mindst langs den fascinerende atlanterhavskyst. Endelig er den tidligere omtalte 2 ugers cykelrejse til Cuba
blevet udsat til februar 2015 (uge 7 + 8), for at få bedst muligt vejr og tid til at samle en gruppe på mindst
16. Se flere detaljer incl. tider og priser for alle ture på: www.cykelsafari.dk
Temadagsture i Nordsjælland
Sammen med Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune arrangeres dagsture som følger (nærmere
oplysninger og tilmelding senest 2 dage før til forening@friefugle.dk ) :
21. juni til den biodynamiske gård Thorshøjgaard ved Dronningmølle. Turen starter i Helsinge, evt. delvis
togtransport tilbage.
6. september til Svanholm. Start Frederiksværk og Frederikssund stationer.
PS. Husk at hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet sender du bare en mail herom til nedenstående.
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