
Holstebro den 25.7.2020 

Cykelugen i Svendborg varede fra 18.7. til 25.7. 

Kirsten, Inger, Vera havde hytte sammen i nr. 8 på Svendborg 

Sund Camping og i nr. 13 var Birgitte, Lene, Jytte fra Holstebro 

og Hanne fra Orø. Vi cyklede ud i hver vores gruppe og vi 

havde social samvær hver dag på et tidspunkt i nogle timer. 

Det fungerede perfekt.  

Vi 3 i nr. 8 havde cykelture, der fra lørdag til lørdag beløb sig til 

450 km. På cykelturistugen i 2019 i Randers cyklede den 

gruppe jeg var med i - 300 km på en uge. 

450 km - det var supergodt kørt - og det er også trætte ben og træt krop, 

der vender hjem. Men også meget taknemmelig over, at det hele gik så 

godt. Der var ingen, der kom til skade eller blev kørt ned. 

Jeg var tæt på i Troense-området ved en herre i bil fra højre – han busede 

ud bag hækken og jeg troede ikke han havde set mig. Så jeg skreg op, som 

en stukket gris. Kirsten var ved at blive kørt ned af en knallert, der gav 

den, hvad den ku´tage. Men vi slap begge med skrækken. Vore ture var: 

Lørdag eftermiddag: nord-vest-midt på Tåsinge 30 km 

Søndag: Tåsinge-Siø-Langeland (Langeland nord) 83 km 

Mandag: Thurø + op langs Fyns østkyst 67 km 

Tirsdag: Svendborg + mod vest helt til Fåborg 92 km 

Onsdag: Tåsinge syd + østsiden 58 km 

Torsdag: Svendborg, Rantzausminde-Ollerup-Egeskov, Gudme - 79 km 

Fredag: Rudkøbing på Langeland m/hygge og butikker 41 km. 

Vejret var med os hele ugen. Vi fik meget sol og lidt gråvejr, stiv blæst og 

på sidste dagen lidt regn. Vi har været så heldige med det hele. Vi har mødt 

stor venlighed og der var så mange turister og så mange cyklister, 

vandrere, løbere. Terrænet var blandet – fladt og kuperet + midt imellem. 

Der er så smukt i området – virkelig idyllisk, indtagende og herligt. 

Vi har selv lavet mad, spist på restaurant, været på kro. 

Så vi har været hele paletten rundt. Gallerier blev der også tid til og Jim 

Lyngvild ’s kunst i Fåborg Kirke. Ingen punkteringer. Matchede vi 3 bare 

100%, hvad angår hastighed? Nej, det gjorde vi ikke. Vores naturlige tråd 

og hastighed ligger ikke ens. Men vi fandt ud af det og vi kom i mål med 

mange gode oplevelser i behold. Man kan sige vedr. Cykelturistugen med 

130 deltagere delt op på en lang – mellem – kort rute, da er der måske 30 

deltagere pr. gruppe i flok – og der kan du altid finde nogle, med hvem du 

har fuldstændig samme cykelhastighed. Det er jo helt klart en fordel og 

top-velvære. Men Cyklistforbundets cykelturistuge i år blev aflyst på grund 

af corona og vi håber inderligt, at Cykelturistugen afholdes i 2021. Men det 

forudsætter, at en afdeling byder ind og løfter opgaven. Holstebro havde i 

2017 dette ansvar – flot løftet af formand Birgitte Rønning + hjælpere. 

Dette arrangement og måden, hvorpå det blev løftet – får vi den dag i dag 

stadig stor ros for. Disse var ordene her fra mig. 

 

Mange cykelhilsner fra Vera – vi ses. Kirsten 

 

Inger 

 

Vera 


