Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev Marts 2014

Frederiksborg Slot i Hillerød

Belém tårnet i Lissabon

Kystmotiv Cuba

Guidede cykelture 2014 - 15
Vi prøver igen at tilbyde et par guidede ture. I starten af juli bydes på 5 dage til Nordsjællands 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. I slutningen af september 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. Vi skal cykle ad kystvejen i det østlige Cuba i unikt landskab og uden
mange turister og høre om Columbus, der gik i land i Baracoa og Fidél, der noget senere gik i land ved
Granma – og som sammen med lillebror Raúl stadig er på øen. Se flere detaljer incl. tider og priser for alle 3
ture på: www.cykelsafari.dk
Europa cykling
Som det fremgår af hjemmesiden kan man bestille et skræddersyet turforslag til at cykle gennem Europa. Så
får man en etapeopdelt kortfattet rutebeskrivelse, f.eks. Sevilla – København, som vi lige har lavet, med km
angivelser og nogle kort og diverse tips og links samt det nye EuroVelo kort med de europæiske cykelruter.
Flere af disse forløber langs floderne. En ny rute åbner til sommer langs Rhinen – se mere på
http://www.rhinecycleroute.eu/ Samtidig er et nyt projekt under opsejling om en rute langs Rhone floden. Så
når den er færdig, kan man cykle komfortabelt ”lodret” gennem Europa. Frie Fugle har netop fået accept på
et EU projekt om udvikling af Middelhavsruten (EuroVelo 8). Der skal være opstartsmøde i Nice i maj
måned – mere herom i næste nyhedsbrev.

Uphill Kreta

and down hill

Promenade i Thessaloniki og slemme cykelforhold vest for byen.

Cyklisttræf i Thessaloniki
I Thessaloniki – Grækenlands næststørste by - samledes 28 cyklistorganisationer sig for at danne et nationalt
forbund og en bedre koordinering af EuroVelo. Det er spændende at opleve entusiastiske cyklister, som
kæmper for et bedre miljø og sikrere transport og tankevækkende, at så mange kampe foregår parallelt i
mange lande. Ud over de faglige oplæg og politiske diskussioner blev der tid til festligt samvær og cykeltur
på havnepromenade med cykelsti. Efter konferencen cyklede vi nogle få stykker den modsatte vej ud af
byen. Her var det ganske forfærdeligt at cykle med alt for meget trafik, især lastbiler og dårlige veje. Vi kom
ud til deltaet af floden Axios, hvor der godt nok var flamingoer, men ellers så der ret forurenet ud.

Tilbageturen foregik delvis på motorveje. Men den nationale koordinator af EuroVelo, Georgios Farfaras
ville gerne vise, hvilke problemer cyklisterne fortsat har at kæmpe med i Thessaloniki. Men under alle
omstændigheder, har vi fået en del nye kontakter og kan hjælpe, hvis nogen af jer tænker på cykelture
dernede, herunder på Kreta.

Her i Udsholt med spejlæg på taget boede Børge Kaa, også kendt for veteran rutebiler, kæmpe kaffekander m.m. men han døde
desværre her i februar. Foto 2 viser motiv fra R32 syd for Helsinge og foto3 er fra en teltplads i Odsherred.

Gribskov nyt
Vi medvirkede i en temadag om forbrug, genbrug og reparation i Kulturhuset i Helsinge den 5. okt. 2013.
Hvis du er med i lokalt miljø-, turist- eller trafikarbejde, kan du måske have interesse i rapporten, som vi har
udarbejdet. Den ligger nu sammen med en bilagsrapport på www.friefugle.dk under projekter. Det er også
muligt at få et trykt eksemplar mod betaling af forsendelse og ekspedition.
Her den 3. marts medvirkede vi ved oprettelsen af ny lokalafdeling af Cyklistforbundet i Gribskov
Kommune. På et velbesøgt debatmøde med ca. 40 deltagere talte kommunens nye borgmester, Kim Valentin
og formanden for Teknisk Udvalg Bo Jul Nielsen samt Cyklistforbundets nye formand Jette Gotsche, der
bor på Frederiksberg. Vi ønsker held og lykke til bestyrelsen af den nye lokalafdeling, der blev valgt på
efterfølgende generalforsamling.
Kort til cykelferie i Danmark
Sidste år reviderede vi for Nordisk Korthandel et oversigtskort med cykelruter for hele Danmark (1:500.000)
og nogle tekster med cykelinspiration, som kan findes her: http://scanmaps.dk/cykelkort/index.php. Det er ellers
ikke så let at købe gode fysiske cykelkort mere. Bogserien med cykelkort 1:100.000 som Cyklistforbundet
udgav, er mere eller mindre udsolgt og kortene ikke reviderede. Vejdirektoratets side på www.trafikken.dk
har heller ikke mere supplerende tekst og tips, og der er stadig kun de nationale cykelruter på kortet.
Cyklistforbundets www.Cyclistic.dk er en ruteplanner, men man kan ikke se cykelruterne på kortene.
Naturstyrelsens www.udinaturen.dk har nogle cykelruter, men ikke systematisk gennemført og ajourført. Det
er sørgeligt for feriecykellandet Danmark. Står du og mangler et fysisk cykelkort, så kontakt os, måske vi
har et lille restlager af noget, du kan bruge.
Overnatning i det fri
Vi har i sin tid opfundet teltpladskonceptet, men Friluftsrådet har nu besluttet, at bogen de næste år skal
laves af organisationen, Nord55. Men vi forhandler bogen, som nu foreligger i ny udgave. Pris 139 kr.
De venligste hilsener og godt forår
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