September 2013
OM UNDERSØGELSEN
I foråret 2013 bragte det tyske cyklistforbund, ADFC, en artikel i sit medlemsblad Radwelt om projektet
Powered by Cycling: Panorama. Artiklen sluttede med en opfordring til medlemmerne om at besvare en
spørgeundersøgelse på nettet. Efterfølgende (maj 2013) blev en nogenlunde enslydende artikel bragt i
Radzeit (Berlin) og RadCity (Hamburg). Disse magasiner udgives af ADFC’s lokalafdelinger i hhv Berlin og
Hamburg. I juni 2013 lukkede undersøgelsen, og da havde 185 læsere svaret.
RESPONDENTER
Naturligvis er respondent-massen ikke 100 % repræsentativ for tyske langturs-cyklister, men man må
formode, at respondenterne er de langturs-cyklister, der er relevante for Panorama-projektet:
 De er fra et geografisk område med nærhed til Danmark.
 Deres profil (oftest mænd, ca. 50 år, højtuddannede) stemmer overens med de cyklende turister, vi
har mødt i Danmark i andre undersøgelser.
 De har et kendskab til Danmark (86 % har holdt ferie i DK inden for de seneste fem år).
 Og vi kan formode, at deres præferencer og oplevede barrierer ikke adskiller sig væsentligt fra
andre langturscyklisters.
RESULTATER
Vores læring fra undersøgelsen er:
 Danmark har en styrkeposition i ”den rare befolkning” og i det afvekslende landskab, men tillægges
også ”højt prisniveau”. I de individuelle kommentarer er der flere, der nævner, at der er gode
campingpladser i DK.
 Det er af afgørende betydning for de tyske langturscyklister, at de kan tage deres cykel med i toget.
 Det er vigtigt for denne gruppe af cyklister, at der er gode cykelrutekort til rådighed, at der er ringe
biltrafik på cykelveje, at naturen er afvekslende (og det er DK kendt for), og at der findes prisoverkommelig overnatning (hvilket vi så er kendt for ikke at have…). Endelig er der er et
udtrykkeligt behov for at kunne planlægge sin rute på nettet hjemmefra.
 Cykelferie er en åbenbart en individuel præstation for disse tyske cykel-entusiaster. Det har ringe
betydning, at familien har noget at underholde sig med på destinationen under cykelferien, at der
er mountainbike tilbud, eller at der tilbydes bagagetransport.
For mere information, kontakt gerne Elisabeth Frederiksen, elisabeth@oplevdanmark.nu

c/o Østdansk Turisme, Banegårdspladsen 1, 4700 Næstved (45) 5486 1348
”Powered by Cycling: Panorama” er et projekt, der har til formål at øge vækst og beskæftigelse i kystturismen ved at tilføre nyt
indhold i form af cykeloplevelser. Projektet løber indtil 31.dec. 2014. Opgaverne er at forbedre infrastruktur og service til cyklister i
områderne langs den nationale cykelrute nr. 1 (Vestkystruten) og nr. 9 (Berlin – København), samt markedsføre ruterne og
kystområderne. Panorama projektets partnere er Nationalpark Thy, Region Midt, Destination Sydvestjylland, Østdansk Turisme og
VisitDenmark. Projektet er støttet af EU’s regionalfond.
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