
Folkecykelløbet Lolland Rundt 

gør comeback som én-dagsløb 
  
Danmarks hyggeligste motionsfest på to hjul, Folkecykelløbet Lolland Rundt, genopstår 
til sommer. Det sker lørdag den 24. juli, hvor arrangørerne har planlagt et corona-
sikkert én-dagsløb med to naturskønne ruter på det nordlige Lolland. 
  
”Vi har tænkt og tænkt og glædet os til igen at kunne byde velkommen til alle vores 
cykelvenner. Og da vi ikke vil gå i glemmebogen genopliver vi Lolland Rundt som et én-
dagsløb. Det er både sikkert og forsvarligt”, fortæller formand for Folkecykelløbet 
Lolland Rundt, Gitte H. Fornitz. 
  
Selvom den traditionelle tre-dages tur for andet år i træk er aflyst på grund af corona-
restriktionerne, så er der dømt festlige trut og traditioner, for som vanlig indledes 
folkefesten med at Sakskøbing Tambourgkorps sender rytterne ud af byen. 
  
”Vi vil fastholde traditionerne og vi glæder os til et gensyn med alle de tidligere 
deltagere og meget gerne nogle nye, der synes det kunne være sjovt at cykle med”, 
tilføjer Gitte H. Fornitz. 
  
Årets ruter bliver på henholdsvis 65 og 120 kilometer og runder nogle af Lollands 
smukkeste herregårde og slotte. Ruten går som noget nyt op over det nordlige Lolland, 
hvor der venter både flade strækninger og stramme stigninger – og der vil være depoter 
undervejs, så ingen går sukkerkolde. 
  
”Alle kan cykle med, uanset om I er i kageform eller superform. Der er ingen tidtagning 
og el-cyklister er også meget velkomne”, tilføjer formanden for Danmarks hyggeligste 
cykelløb. 
  
Løbet skydes i gang lørdag den 24. juli klokken 9.00 fra Sakskøbing Sportscenter og 
sluttes af klokken 18.00, hvor bestyrelsen siger tak for i år. 
  
Prisen for deltagelse i løbet, inklusiv forplejning ved depoterne undervejs, er 200 
kroner pr. person for voksne og 100 kroner for børn op til 12 år. 
  
Der vil også være mulighed for overnatning og bespisning før og efter løbet. Her kan du 
kontakte Sakskøbing Sportscenter på telefon 5470 4566. 
  
Tilmelding til selve løbet, skal ske på kontakt@lollandrundt.dk  
  
For yderligere info kontakt formand Gitte H. Fornitz: 8175 2608. 
  
Facts: Folkecykelløbet Lolland Rundt er Danmarks ældste og eneste etape-
motionscykelløb. 
  
I år skulle det være afholdt for 38. gang. 
  
Normalt deltager op mod 300 ryttere i motionsfesten på det flade Lolland, hvor de sover 
og spiser sammen i festligt samvær. 
  
Gennemsnitsalderen er 56 år blandt deltagerne, og der er plads til både unge og gamle, 
børnefamilier og seniorer, gamle havelåger og smarte racere.   


