Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev marts 2017
Kom til indvielse af parforce cykelruterne i Hillerød torsdag d. 6. april kl. 16.00.
Du inviteres hermed til indvielse af cykelruterne L105 og L110 i Hillerød Kommune, som fører til
de enestående parforcejagtveje i Gribskov og Store Dyrehave, der er udpeget til UNESCO
verdensarv. Indvielsen vil foregå med Borgmester Dorte Meldgaard på Slotsbro-forpladsen foran
Frederiksborg Slot – hvor Slangerupgade rammer Slotsgade. Tag din cykel med, så vi kan køre en
kort æresrunde ad L105 gennem slottet og parken. Der vil være en lille forfriskning ved indvielsen.
Frie Fugle har udarbejdet to foldere for ruterne for Hillerød Kommune, som vil blive udleveret her.
De vil efterfølgende være at finde hos Visit Nordsjælland (Annaborg), på rådhuset og biblioteket
samt at finde på diverse hjemmesider, bl.a. www.friefugle.dk
Efter indvielsen vil der være mulighed for at cykle med til Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27,
hvor der er fernisering på udstillingen ”Cykelpassion” af billedkunstner Britt Salver og Stifinder
Jens Erik Larsen, ca. kl. 17.00.

Nye cykelkort og guidebøger
Sammen med Nordisk Korthandel har vi udarbejdet cykelkort i skala 1:100.000 for hele landet. I år
har vi også revideret Danmarkskortet 1:500.000 og på bagsiden er tilføjet et kort i 1:35.000 for
Københavnsområdet. Dette kort er velegnet til udflugter omkring hovedstaden mellem Vedbæk,
Dragør og Albertslund.
I flere år forsøgte vi at skaffe midler til at udgive en bog med cykelture ud fra København. Dette
lykkedes ikke og tilsagn om tilskud fra tipsmidlerne måtte returneres. Nu har Nordisk Korthandel så
hyret os til at lave 2 bøger med turbeskrivelser, som knytter sig til nye udgaver af cykelkortene for
henholdsvis Nordlige Sjælland og Sydlige Sjælland med Møn, Lolland og Falster.
Turbeskrivelserne er bygget op, så de kan bruges som dagsture eller sættes sammen til en ferietur på
2-14 dage, idet hver tur starter, hvor den foregående sluttede. Man kan også sige, at beskrivelserne
fører cyklisten ud i landet, som ringe, der spreder sig i vandet.
Bøgerne har et handigt format (17 x 12 cm). For hver tur er der en kortskitse, som viser rute og
seværdighederne undervejs. Beskrivelserne er på dansk, engelsk og tysk, så du kan bruge dem som
gaver til venner i udlandet. Der indledes med generel beskrivelse af cykelforhold i Danmark, cykler
med tog osv. samt de særlige danske færdselsregler for cyklister så som det store venstresving og
nye kryds, hvor man må svinge th. for rødt lys.

Kortene er trykt på plast, så de kan tåle regn og ikke går i stykker, når man folder kortene. Kortene
bygger på flot geodætisk grundlag og rummer alle skiltede nationale, regionale og lokale cykelruter.
Cykelkortene og tilhørende guidebøger er netop udkommet. Danmarkskortet med København og
omegn koster 125 kr., mens Nordlige og Sydlige Sjælland koster 125 kr. pr. stk. for både kort og
bog eller 199 kr., hvis man køber kort og bog som samlet sæt. Bestil via www.friefugle.dk

Cykel Safari program 2017
Som nævnt i sidste nyhedsbrev kører vi to guidede cykelture i år. Den første langs Douro floden i
Portugal den sidste uge af april, er udsolgt, men der er endnu et par ledige pladser på turen i
Katalonien 9.-17. september. Der er tale om en lidt mere krævende tur, men dog overkommelig med
50-70 km om dagen.
Vi starter i Girona og tager Pirinexus ruten et smut over Pyrenæerne ind i Frankrig. Her cykler
vi hovedruten på 353 km med lidt afvigelser. Girona er en spændende by med borg, bymur, snævre
stejle gader og vinbodegaer. Her går cykelruten på nedlagt jernbane, Via Verde, som vi følger i
starten og til sidst. Der cykles rundt med uret for at krydse Pyrenæerne ved Coll d´Ares (1500 moh)
fra syd og for at få nordenvinden, som hersker i øst – La Tramuntana – i ryggen. Vi passerer også
Figueres med Dalis Museum. Man kan leje gode cykler til turen, da vi samarbejder med
www.cicloturismus.com. Se mere om ruten på www.pirinexus.cat
Der er mange muligheder for selv at planlægge udlandsture via vores turpakker, som er en slags
nøgler til selv let at planlægge turen. Blandt nyhederne er turen i Portugal fra Lissabon til
Algarvekysten. Se mere på www.cykelsafari.dk

Nyt EuroVelo Kort
Det er godt 20 år siden, at undertegnede ledede en arbejdsgruppe under det europæiske
cyklistforbund (ECF), som førte til forslaget om at etablere et cykelrutenet gennem hele Europa.
ECF var dog ikke dengang interesseret i cykelturisme, så det blev Frie Fugle og Sustrans, som
sammen med ECF udviklede projektet.
Særligt Øst- og Sydeuropa har haft stor glæde heraf og projektet, som kaldes EuroVelo (husk stort
V), er nu tilbage i ECF regi med et rådgivende EuroVelo Council, hvori Frie Fugle og Sustrans er
repræsenteret. Vi holder møder 2 gange om året i Bruxelles, hvor jeg så lige har været 9.-10.
februar. På møderne diskuteres strategier, økonomi, optagelse af nye ruter osv.
Det er virkelig et projekt, der vokser hele tiden. I 2020 skal 80.000 km europæiske ruter være klar.
Et nyt EuroVelo kort er rekvireres via os. Læs mere på www.EuroVelo.com

Slut med vinter – hav et godt cyklende forår.
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PS. Ønsker du ikke mere at modtage dette nyhedsbrev sender du blot en besked til forening@friefugle.dk herom .

