Udgivelse af Cykelblomsten: 6 naturskønne cykelture
I dag skal vi fejre Cykelblomsten, som nu uddeles gratis i et flot hæfte til cykelfolket og turisterne.
De 6 beskrevne ruter er en 3 trins raket.
1. Raket var cykelruten Sundruten i 1996. (Oprindelig godt 100 km fra Gedser over Guldborg til Nysted – nu 44
km mellem broerne)
2. Raket var cykelruten Falster Rundt i 2007 på 130 km
3. Raket er nu Cykelblomsten på samlet 267 km, som springer ud som en 6 farvet blomst lige midt i
Guldborgsund
Cykelruterne har været mine cykelbørn i snart 20 år, og det har været et ret omfattende at bringe dem i verden, pleje
og passe børnene, som tit har været vanskelige pga vinter, lodsejere, kæder og fejlbehandling. Ofte har jeg måtte
ringe til kommunen for at få hjælp med pasning og pleje
Og det bliver nok ikke nemmere for forvaltning og vejformændene fremover, nu hvor der samlet er godt 450 km
cykelruter.
Vi bor i en af Danmarks smukkeste områder, som er helt unik for cykelturisme, og som ivrig cyklist har det været
vigtigt for mig, at alle borgere og turister har mulighed for at komme rundt i kommunen og se hvor smukt her er,
sammen med venner og familie. Det er godt for samværet, for humøret og for helbredet.
Af Sundgruppens medlemmer som startede for 20 år siden, er vi 3 tilbage. Niels Lyck, Bjarne Arildsen fra dcf og mig.
Jeg har siden start været formand og planlagde ruterne og Niels cyklede dem fluks, så de blev registreret perfekt og
meget smukt i landskabet. Lodsejere, skilteplaner, vejafdelinger og meget mere har været et omfattende arbejde.
Da Panoramarute projektet med ønske om cykelsløjfer i kommunen til Berlin-København ruten ” startede for 3-4 år
siden, blev jeg med min erfaring en del af processen. Sammen med Karen Lilleør Østdansk Turisme cyklede Ole, jeg,
Svend Erik og Niels Lyck de 3 sløjfe-ture og kom med praktiske tilføjelser.
Desværre ville Panoramaprojektet ikke medtage de naturskønne oplevelser til Nysted, Østfalster og Sakskøbing,
hvilket blev starten til Cykelblomsten, som blev et design med 6 naturskønne cykelture med udgangspunkt i
Guldborgsund.
For 2 år siden slog Sundgruppen sig sammen med cykelgruppen under foreningen Naturområde Guldborgsund og vi
fortsatte arbejdet med design og beskrivelse af Cykelblomsten.
Det har været en lang proces, som er endt med et rigtig godt resultat.
Hæftet er praktisk og velegnet til en at ligge i en Cykeltaske, kortene er tydelige at cykle efter. På nettet opdateres
jævnligt overnatningssteder, spise og indkøbssteder, så turisterne hjemmefra kan planlægge en cykelferie på Lolland
Falster og især i Guldborgsund kommune.
Blomsten distribueres løbende til 50 turiststeder. Der er allerede stor efterspørgsel, og ikke alle har vi kunnet
tilgodese, da vi kun har haft økonomi til et begrænset oplag gennem vore sponsorer.
Tyske brochurer er sendt til Tjekkiet og Rügen og et oplag på tysk er hensat til Warnemünde Woche først i juli.
En stor tak til vore sponsorer, Nyk. F. Turistforening, Nordea fonden, Friluftsrådet, Guldborgsund Kommune og de
27 annoncører. Og ikke mindst til Jess Berner Nielsen fra Grafosign for et flot design.
Tak til Museet for husly til denne reception.
Tak til de mange som har bidraget til Cykelblomsten. Især en tak til NOG cykelgruppen Svend Erik Andersen, Niels
Lyck, Bjarne Arildsen, Susan Odborg, Birte Pawlik, Ole Pedersen, Lotte Schlegel og Birte Antonsen og tak til
Naturområde Guldborgsunds bestyrelse, som bakkede op om Guldborgsund Cykelblomst.
Den største tak skal lyde til min kære husbond Ole Fortnix, som holdt ud til det sidste. Tak for et kæmpe arbejde,
selskab under ca. 1000 km blomsterture og opbakning til projektet. Design af Cykelblomsten og en flot overskuelig
hjemmeside, som giver god synlighed på internettet.
Til sidst vil jeg minde alle om, at I skal huske at få den flotte cykelguide med hjem og få fortalt om den til turister. Der
ligger også flyers om de kommende Blomsterture, hvor I med guide kan få oplevelser på Sundruten på søndag den 3.
maj, Mørkegrøn Skovruten er den 14. juni og Lysegrøn blomsterrute: Marielyst, Kyst til kyst den 9. august.
Vi bør alle være gode og aktive ambassadører, som hjælper vore gæster, så de har lyst til at blive ekstra dage her i
området f.eks. 6 ekstra dage og cykle alle blomsterturene.
Birgitt den 28.4.15

