Dansk Cykel Safari nyhedsbrev april 2019
Cykling i verdens ældste vinmarker i Piedmonte på E-MTB
Barolo er noget nogen drikker, men også en hyggelig by for foden af bjergene (Piedmonte) i Italien, og
herfra til Barbaresco er der nu en cykelruter med navnet "BAR TO BAR", som kan forstås på flere måder.
Denne rute og en anden ”Roero Bike Tour” har jeg netop deltaget i indvielsen af, inviteret af Det italienske
Turistbureau. Der er tale om MTB ruter, og vi cyklede på E-MTB. Ruterne er godt 100 km og vil kunne
bruges til flerdages ture i de fantastiske vinområder, der er fyldt med historie og kultur.
Vinområderne er udnævnt til UNESCO verdensarv med den begrundelse, at systematisk dyrkning og
produktion af vin opstod her for godt 2000 år siden, som det første sted i verden. Der er tale om 2
vinområder Langhe og Roero på hver sin side af dalen i et meget kuperet landskab, hvor hver meter er
udnyttet til vinstokke, og på bakketoppe troner vinslotte. Castello di Monticello er en 1000 år gammel borg,
som man kan komme ind og se. Der tilbydes her overnatning i 10 værelser samt en fin restaurant. Andre
mindre slotte tilbyder også indlogering. Området ligger ca. 100 km syd for Torino og ca. 200 km sydvest for
Milano. Hvis du vil bestille et ophold og prøve de hurtige MTB, så kontakt os for nærmere oplysninger.

Program for cykelsafari rejser i 2019
Der er 2 nye turmål på cykelsafariprogrammet i 2019. På kraftig opfordring er nu lagt en tur op i Litauen
sidst på sommeren 27. august. Da jeg selv synes, det kunne være interessant at komme til det nærliggende
Kaliningrad, tager vi den vej. Herved kommer vi gennem jerntæppet og følger landtangen Curonian Spit
tilbage til Klaipeda gennem enestående naturområde. Se hele programmet her:
http://www.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Litauen_aug_sept_2019.pdf

Det andet nye turmål er Albanien, som ret mange har efterspurgt, og den tur er nu udsolgt. Du kan evt. blive
skrevet på en venteliste. Deltagelse i disse cykelsafariture kræver fra i år medlemskab af Foreningen Frie
Fugle. Du kan også bare blive medlem for at støtte vores arbejde og blive inviteret til særlige arrangementer
og med adgang til at benytte vores kajakker. Det koster 150 kr. om året: Fælleskassen 8411-4094039.

Cykelnyt i Nordsjælland:
Program for klimacykelture i 2019
Klimagruppen i Gribskov gennemfører i år 8 ture. Den første er allerede 26. april og den går til Tegners
Museum og skulpturpark, som er truet af planer om etablering af grusgrav. I maj følger ture med tema om

rent drikkevand og økologisk kød og dyrevelfærd. Senere besøger vi Blistrup kirke, som er en cyklistvenlig
vejkirke og snakker om udvikling af cykelturisme i Nordsjælland. Endelig er der 2 ture som fokuserer på
Natura 2000. Se hele programmet her og hjælp os gerne med at sprede oplysningerne, så flere kan få
mulighed for at deltage i disse indholdsrige ture.
http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2019.pdf

Samarbejde med DGI om guidede cykelture
Som omtalt i sidste SAF NYT har DGI i Nordsjælland taget initiativ til et samarbejde omkring guidede
cykelture med kultur og naturindhold. Starten gik med mit foredrag om cykelpassion og snedige stier i
Nordsjælland i Hillerød den 19. marts. Arrangementet måtte to gange flyttes til større lokale grundet
overvældende tilmeldinger. Lad os håbe, der også kommer mange tilmeldinger til selve turene. Vi starter
med en tur langs Mølleåen den 25. april kl. 15.00 fra Sorgenfri Station.

Jeg har lige været ude og gennemcykle ruten, og det er et helt fantastisk landskab langs Mølleåen, hvor
bøgen er ved at springe ud og det grønne grønnes. Jeg vil fortælle om møllerne og industriens historie og vi
kommer til sidst over hvidtjørne sletten op forbi Eremitagen. Ved Rådvad besøger vi bronzestøber Stine.
Kom med - det kræver tilmelding til DGI på:
https://www.dgi.dk/landevejscykl…/arrangementer/201918324000
Senere følger ture til Lynge Grusgrav 16. maj, Jægerspris og Nordskoven 2. juni, Parforcelandskabet i Store
Dyrehave 12. juni og efter sommerferien flere spændende turmål.
Cykling uden alder i Gribskov søger piloter
Klimagruppen i Gribskov mfl. har taget initiativ til opstart af ”Cykling uden alder” i kommunen og har fået
bevilget 3 rickshaws og søger nu midler til 1 mere. Der skal bruges en del frivillige piloter. Der er kick off
på den 3. rickshaw på Bakkebo i Gilleleje den 3. maj kl. 14, hvor du er velkommen. Du kan få mere at vide
hos frivillig koordinator Pernille Dirchsen pdirc@gribskov.dk

Cykelkort
Vi laver gode cykelkort for Nordisk Korthandel. I år udkommer nyt kort for østlige Jylland med bykort for
Aarhus mm. Bestil her http://www.friefugle.dk/safari/safaribestil/safaribestil.htm.
Du ønskes en rigtig god cykelsommer 2019.
www.cykelsafari.dk
JE@Cykelsafari.dk Jens Erik Larsen.

