Vejle i førertrøjen

Danmarks bedste cykelkommune

Maj 2019

Vejle har en helt unik førerposition
Formål og projektbeskrivelse
Projektet skal udvikle Vejle Kommune som et af Nordeuropas bedste områder for cykling. Målet er at opnå positionen som
’Danmarks bedste cykelkommune’ – en kommune, der tilbyder et højt kvalitetsprodukt inden for cyklismens fire ’ben’:
turcyklisme, mountainbike, hverdagscyklisme og racercyklisme. For med Danmarks smukkeste og vildeste cykelterræn, og et
sammenhængende og funktionelt netværk af cykelstier og ruter, kan vi gøre det attraktivt for alle cyklister.
Projektet skal sikre synergi mellem nye og eksisterende initiativer for cyklisme samt udvikle nye initiativer, der sætter Vejle i
førertrøjen for cyklismen. Samlet skal projektet medvirke til styrket kvalitet for områder som bosætning, turisme, mobilitet,
klima og folkesundhed. Projektet skal ligeledes ses i sammenhæng med de muligheder og faciliteter, som findes i det
regionale nærområde. Eksempelvis fortsætter vores regionale og nationale cykelruter videre ind i nabokommunerne, og
hverken den lokale MTB’er, cykelpendler eller turcykelturisten skelner mellem kommunegrænser. Derfor skal vores gode
samarbejde med cykelklubber, løbsarrangører og nabokommuner fortsætte. På grund af Vejle Kommunes placering og
terræn bør Vejle være centrum for mange af disse samarbejder.

”Vejle har noget, som andre
ikke har. Vejle har en unik
styrkeposition, når det kommer
til et attraktivt cykelterræn”.
Forsiden 20. juni 2018

Supercykelstien og elcykelkampagner er to af
mange store projekter, der skal lokke flere borgere
på cyklen i hverdagen.

Det er en god indikator for et suverænt cykelterræn, at
PostNord Danmark Rundt har altid Vejle som centrum
for kongeetapen. I 2015 var ruten lagt i Vejle Ådal, og
den blev med sine 1900 højdemeter den hårdeste professionelle cykeletape gennemført i Danmark nogensinde.
Cykelprojektets Facebook-opslag om bakkeskilte,
superruter og MTB-sporet i Sønderskoven er blandt de
mest delte og ’likede’ historier i Vejle Kommunes tid.

Politiken 29. april 2017: ”MTB-sporet i Nørreskoven er
blandt Danmarks bedste”.
Vejle City Camping: ”Fedt med større grupper, der
overnatter pga. MTB”.
Facebook-kommentar –

”helt klart Danmarks bedste
cykelkommune ”

Formanden Per fra Grejsdalsløbet: ”Fantastisk
samarbejde … ønsker er hørt … super tilfreds”.
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Projektets fire ’ben’
Turcyklisme
Vejle har oplevelser for alle

Racercyklisme

Vejle Kommune har rig mulighed for
at give cyklisten en god landskabs- og
naturoplevelse – hvad enten det er
borgeren, der cykler en lang dagstur i
det blå, eller cykelturisten der kører
hele Hærvejen eller Østkystruten
igennem. Suppleret med gode
muligheder for handel, kulturliv og
overnatning er Vejle Kommune et
optimalt sted for cykling i ferie eller
fritid.

Det er i Vejle, man prøver
kræfterne af
Der findes ikke bedre cykelterræn
nord for Harzen, når man
sammenholder tilgængelighed,
terræn og vejnettets kvalitet. Modsat
mange af vores nabolande er vores
vejnet betydeligt bedre udbygget, og
mange af de små veje er asfalterede
og dermed tilgængelige for denne
cykelform. Det giver også bedre
trafiksikkerhed, da man i højere grad
kan undgå stærkt trafikerede veje.

Hverdagscyklisme
Kom sikkert og sund frem i Vejle
Selv om kommunen mange steder er
udfordret af topografien, er der gode
muligheder for at vælge cyklen som
transportmiddel i hverdagen.
Supercykelstien, sikre skoleveje og
andre initiativer bidrager til god
mobilitet. Elcykelkampagner eller
kampagner for børn og unge viser
ligeledes, at cykling er en let, god og
sikker måde at komme frem på i
Vejle Kommune. Og så bidrager
cyklen til en væsentlig gevinst for
både folkesundheden, miljøet og
mobiliteten.

Hverdagscyklisme
beskrives i særskilt katalog
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Mountainbike (MTB)
Udfordring i Vejles naturskønne
omgivelser
Interessen for MTB er de sidste år
steget drastisk, og i flere skove udgør
MTB’ere den største gruppe af
skovgæster. Og Vejles terræn er
perfekt til netop MTB-spor. Den
stigende interesse skyldes især, at
flere mennesker i dag vælger at dyrke
deres aktivitet i naturen frem for
eksempelvis i en sportshal. Mange
MTB’ere (touring og gravel) er i
virkeligheden motions- eller
turcyklister, som overvejende kører
uden om de tekniske spor og
foretrækker ruter ad skovveje og stier
mv.

Turcyklisme

Cyklisme betaler sig – den økonomiske betydning for turisme og øvrige erhverv
Cykling er en populær ferieform i Dannmark. Især fordi Danmark opfattes som et trafiksikkert og nemt land at rejse i, og det
byder på gode oplevelser – især strand- og naturoplevelser - samt gode overnatningsmuligheder. I 2017 var der 1,7 mio.
cykelturister, som foretog 9,6 mio. overnatninger. Endvidere var der 2,9 mio. turister, som har brugt cyklen som væsentlig
ferieaktivitet.
Turcyklisme omfatter både egentlige cykelturister og turister, hvor cykelaktivitet indgår som en væsentlig del af ferien,
eksempelvis dagsture. Generelt er cykelturisterne meget attraktive, idet de bruger flere penge pr. dag end eksempelvis
kystturisten. Det hænger sammen med, at cykelturisterne er meget aktive og derfor besøger mange forskellige
oplevelsessteder og attraktioner. Ligeledes er cykelturister nogle af de mest tilfredse turister og derfor nogle af dem, der
med størst sandsynlighed vil besøge Danmark igen. Endvidere er cykelturister gode ambassadører, idet de i højere grad end
andre turister giver anbefalinger om destinationer videre.
Langt de fleste cykelturister er dagsturscyklister – enten uden overnatning eller turister, der bor på en fast destination
(feriehus, campingplads, hotel mv.) og cykler ud derfra (i gennemsnit 24 km om dagen). Kun ca. 4% er langturscykelturister,
der eksempelvis cykler hele Hærvejen igennem. Derfor er det i høj grad de kortere dagstursruter (eller delstrækninger af de
regionale/nationale ruter), der appellerer til turisten. Vigtigst er det, at ruten går gennem flotte landskaber, er trafiksikker
eller har begrænset motoriseret trafik, og at ruten har et mål i form af oplevelse, seværdighed eller interessant by.
En særlig gruppe cykelturister udgøres af MTB’ere og racercyklister, idet deres ferieform opsøger andre forhold end den
almindelige turcyklist. Snitfladen til turismen er beskrevet i tekstboksen (racer og MTB som turister), mens øvrige forhold er
beskrevet i deres respektive afsnit for mountainbike og racercyklisme.
(Panorama/Visit Denmark 2014, 2018, Dansk Cykelturisme 2017)
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Gennemførte succeser
Bindeballestien til Billund

Vejle og Billund Kommune har i samarbejde forlænget Bindeballestien til Billund. Nu er
der direkte sammenhæng mellem Vejle by og turistattraktionerne Lalandia og
Legoland, via den regionale cykelrute.

Opdatering og omlægning af
national cykelrute 5 –
Østkystruten

Vejle Kommune har gennem den nationale cykelpulje anlagt nyt ruteforløb og skiltning.
Delstrækninger af den gamle rute har været udskældt for at være meget vanskelige for
den almindelige turcyklist med tasker eller cykelvogn – disse dele vil blive klassificeret
om til lokal touringrute, mens selve Østkystruten er omlagt til små asfalterede veje.

Iganværende succeser
Panoramaruter

Branding og udvikling af
turistkoncepter (gælder også
racer og MTB)

Langt størstedelen af turcyklismen er dagsturscyklister, hvad enten det er den lokale
borger, der cykler til stranden, eller turisten, der selv har cykel med på vognen eller
lejer den i byen. Derfor er det oplagt at tilrettelægge vores cykelruter til denne form for
ture, enten som små loops eller som kortere ture mellem oplevelsespunkter (strand,
kultur, natur mv.) og udgangspunkt (by, campingplads mv.). Lokalruterne opfylder
kravene for ’certificering’ efter Visit Denmarks nationale panoramakoncept.
Panoramaruter er typisk mindre loops mellem 10 og 50 km, og konceptet er
efterspurgt af mange danske cykelturister.
Teknik & Miljø/Natur & Friluftsliv og Vejle Erhverv/VisitVejle har puljet midler til en
fælles projektmedarbejder, der arbejder med Vejle som en destination for
cykelturister, herunder særlige turistløsninger for MTB og racercyklisme. En målrettet
formidling om servicefunktioner (cykeludlejning, cykelreparation, parkering,
omklædningsfaciliteter mv.) sammenkoblet med oplevelser og mulighed for
overnatning er central for cykelturisten, uanset om turisten kører på turcykel, racer
eller MTB (se mere i tekstboks Racer og MTB som turister). Som en del af en målrettet
formidling undersøges forskellige turistpakker og koncepter, som kan udvikles i
samarbejde med turismeerhvervet og erhvervslivet generelt. Ligeledes ønskes
undersøgt, hvor stor en andel MTB- og racersegmentet udgør af cykelturismen.
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Racer og MTB som turister (turcyklister)
Ifølge Panoramaundersøgelserne er det vigtigt, at planlægningen tilgodeser de forskellige målgrupper af cykelturister - både
racer- og ’hyggecyklisten’. Det kan være svært at sætte tal på de forskellige cykelformer, og hverken racer- eller
mountainbikecyklister indgår som egentlige cykelturister i eksempelvis Visit Denmarks undersøgelser. Flere undersøgelser
peger dog på, at andelen af ferierelateret cyklisme med decideret cykeltræning (racer og MTB) på landsplan ligger omkring de
30%. I Vejle-området må det forventes, at især racercyklisterne udgør en væsentlig større andel gennem sæsonen, og særligt
under større løbsarrangementer som Grejsdalsløbet.
Overordnet set udfolder racer- og MTB-segmentet sig over to turismeformer – enten som gruppe, der oftest i en kortere
periode (f.eks. i weekenden) besøger området alene med det formål at cykle, eventuelt i forbindelse med motionsløb og
andre arrangementer. Modsat cykelturister på turcykel (både dagsture og langtur) er disse racercyklister anderledes i deres
turistform, idet de lægger flere penge pr. overnatning. Til gengæld er de i området i kortere tid og besøger ikke så mange
oplevelsessteder. Det indikeres bl.a. af et stigende antal specialiserede pakkeløsninger, som har racersegmentet i fokus. Her
er det ofte kortere ophold kombineret med gourmet- og hotelophold (se eksempler ovenfor – MTB-Tours/Hotelkæden
Sinatur samt Spies). Dette billede hænger godt sammen med, at den typiske racercyklist bruger mange penge på udstyr og
typisk er en mand i 30’erne eller opefter, med en mellemlang eller høj uddannelse og relativt god økonomi.
Den anden turismeform for racer- og MTB-segmentet er dagsturscyklister – enten uden overnatning eller som turister, der
bor på en fast destination (feriehus, campingplads, hotel mv.) og derfra cykler ud , hvor eksempelvis et familiemedlem har sin
racercykel med, eller hele familien vælger at cykle en halv dag på MTB-spor. Dvs. at cyklen kun er en del af deres ferie, og at
valg af destination ikke nødvendigvis afgøres af cykelterrænet.
Dansk Cykelturisme har i deres seneste undersøgelse (figur 2017) spurgt, hvilken type cykel der primært blev brugt på den
seneste cykelferie (rød), og her lå racercyklen i top sammen med citybiken, skarpt efterfulgt af MTB, mens turcyklen ligger
lavere (se fig.). På ferier, hvor cyklen kun indgår som delaktivitet (blå), er det primært de almindelige cykler og MTB, der
benyttes, mens racercyklen mere anvendes som specialcykel. Generelt er det uklart, om den enkelte cykeltype bruges til en
anden cykelform. (Panorama/Visit Denmark 2014, 2018, Dansk Cykelturisme 2017, m.fl.)
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Mountainbike

Gennemførte succeser
MTB-sporet i Nørreskoven
’konkurrencesporet’

Vejle Kommune har etableret et 5 km teknisk kvalitetsspor, som formentligt er det spor
i Danmark, der har flest højdemeter i forhold til strækningen. Sporet har flere gange
lagt jord til både motions- og professionelle løb, bl.a. Nordiske Mesterskaber i MTB, og
bliver derfor i folkemunde kaldt ’konkurrencesporet’. I 2019 lægger sporet jord til den
næsthøjeste løbskategori i verden – HC, Horse Class. Målsætningen er, at sporet,
sammen med sporet i Sønderskoven, bliver kendt som ét af de 5 bedste spor i
Danmark.

MTB-sporet i Sønderskoven

Vejle Kommune har etableret et 8 km teknisk kvalitetsspor med bl.a. flowlinje. Sammen
med sporet i Nørreskoven skal sporet sætte Vejle på Danmarkskortet som én af de
bedste MTB-destinationer.

Himmelpind Bike Park
’teknikbane i verdensklasse’

Teknikbane i verdensklasse etableret af frivillige kræfter. Ingen andre steder i Danmark
findes en så gennemført teknikbane, med bl.a. Danmarks højeste hop. Vejle Kommune
har løbende støttet projektet med midler, materialer, formidling og teknisk support.

MTB-touringrute langs
Grejsdalsstien

Vejle Kommune har etableret en touringrute delvist på, og delvist parallelt med, den 16
km lange Grejsdalssti. Ruten giver mulighed for en længere, men mindre teknisk,
motionstur ad skovveje og cykelegnede stier.

Håndtering af udfordringer

Vejle Kommune har udarbejdet administrationsgrundlag for håndtering af konflikter
forbundet med MTB i forhold til Naturbeskyttelseslovens adgangsregler.

Igangværende succeser
MTB-spor og teknikbane på
Brandbjerg Højskole

I samarbejde med højskolen etablerer Vejle Kommune teknikbane og MTB-spor i
forbindelse med Grejs synergiprojektet.

Teknikbane og
samlingspunkt i Sønderskov

Etablering af teknikbane til undervisning af både juniorerne og professionelle. Skaber
samtidig en kultur om, at MTB-færdsel sker fra udvalgte p-pladser, således at
omkringboende ikke oplever ulemper. Disse pladser skal udstyres med luftpumper,
vaskeplads m.m. Projektet skal udvikles i samarbejde med borgere og MTB-klubben.
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Offentlige/private
samarbejder

Vejle Kommune, Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord m.fl. er i gang med at undersøge
mulighederne for en hensigtsmæssig udvikling af MTB-sporten i forhold til andre
interesser (jagt, skovarbejde mv.), samt muligheder for betalings- og sponsorspor mv.
.

MTB-spor i private skove

Samarbejde med private skove, hvor der er behov for en hensigtsmæssig udvikling
mellem skovens mange interesser. Samarbejdet medfører et møde mellem de
forskellige aktører og eventuelt etablering af et MTB-spor i dele af skoven for at styre
færdslen. Af konkrette projekter nævnes: Jelling MTB, Brejning MTB, afklaring af
forhold i Give
Vejle Kommune/VisitVejle arbejder løbende på film, sociale medier mv. for at brande
Vejle Kommune som den perfekte MTB-destination.

Branding

Hvad skyldes den store stigning i mountainbike- og racercykling?
I 1964 dyrkede kun 15% af de voksne danskere motion. Motion var kun noget, man dyrkede i sin barndom og ungdom. I takt
med de sidste årtiers stigende fokus på sundhed er tallet vokset jævnt og er firdoblet frem til i dag, hvor 61% af de voksne
dyrker motion. De tre vigtigste motionsformer for danske voksne er styrketræning, løb og vandreture. Altså mere
individualistiske motionsformer, som er lette selv at planlægge, når man har tid og lyst, og hvor man ikke nødvendigvis er
bundet af et hold eller medlemskab (bortset fra medlemskab af et fitnesscenter). At landevejscykling og mountainbike,
sammen med eksempelvis svømning/badning og skisport, kommer umiddelbart efter, og dermed overhaler mere
traditionelle motionsformer som fodbold, badminton, golf mv., bekræfter denne bevægelse. Almindelige fritidscykelture
indgår ikke i tallene, og undersøgelser om friluftsliv viser, at cykling i så fald ville komme op på siden af vandreture.
At man eksempelvis kan se en enorm stigning i antallet af MTB i de danske skove må derfor tilskrives følgende: At mange
flere voksne er begyndt at dyrke motion de seneste 20 år. At motionsformerne for de voksne (og unge) især knytter sig til
mere individualistiske motionsformer, der kan dyrkes, når man har tid og lyst. At både unge og voksne gerne vil kombinere
deres motion med en tur i naturen. Samt at skoven og naturen som rum er et relativt begrænset sted, som hurtigt opleves
fyldt op med mennesker – især når der også er tale om forskellige interesser. (Børn, der bruger skoven til leg med MTB, BMX
og lignende indgår ikke i tallene, men vurderes som nogenlunde konstant fra 1990’erne og frem). Endvidere er der en
økonomisk parameter, hvor Idrættens Analyseinstitut konstaterer, at motionscykling kræver tid og penge, og at det kan høre
med til forklaringen på, hvorfor det overvejende er de plus (30-) 40-årige, der har kastet sig over cykelsporten.
Sammendrag af ’Danskernes Idræts- og Motionsvaner 2016’ - Idrættens Analyseinstitut 2016
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Fremtidige succeser
Touringruter for MTB

Forslag til nye lokalruter samt gennemgang og opdatering af eksisterende. Lokalruterne
anvendes både af turcyklister, hverdagscyklister og MTB. De lokalruter, der i særlig grad
følger skov- og markveje samt mindre stier, og som kræver en robust cykel, vil også
blive markedsført som touringruter for MTB.

Adfærdskampagne for
hensigtsmæssig færdsel med
MTB

Etablering af spor og ruter for MTB skal både få flere på cyklen og tiltrække turister,
men også skabe trygge rammer for andre gæster i skovene. Ved siden af den aktive
indsats iværksættes i samarbejde med klubber, jægere, lodsejere m.fl. en
adfærdskampagne om god opførsel på MTB.

Offentligt/privat samarbejde
om MTB-spor og HUB
(strategiske
samlingspunkter)

Samarbejde med private aktører, skoler, haller og lodsejere om en hensigtsmæssig og
rentabel udvikling af MTB-spor og andre faciliteter på private arealer (skove, grusgrave,
mv.). Eksempelvis kan kommunen erhverve eller leje arealer egnet til MTB på lige fod
med sportshaller og lignende (se nedenstående fra Danske Kommuner). Ligeledes kan
der samarbejdes om omklædningsmuligheder, toilet- og parkeringsforhold – og
derigennem skabe en kultur om, at MTB-færdsel sker fra udvalgte strategiske steder.

Kommunerne skal have snuden i mountainbikesporet
Skoven er Danmarks største idrætsfacilitet, men den bliver stedmoderligt behandlet. De fleste kommuner har ikke blik for, at
størstedelen af danskerne dyrker deres motion i naturen, mener konsulent i Danmarks Idrætsforbund (se også tekstboks –
cyklismen i eksplosiv vækst). Idrætsfaciliteter i naturen er billige i forhold til de traditionelle (sportshaller, fodboldbaner etc.
Red.). Mountainbikeruter er stadig billige, selvom de er i den dyre ende af udendørsfaciliteter. Anlægsprisen ligger mellem
100.000 og 150.000 kr. pr. km. (Helårsspor og spor på lerede jorde, som etableres i Vejle, er noget dyrere. Sønderskov-sporet
koster ca. 180.000 pr. km, hvilket er samme pris som f.eks. sporene i Silkeborg. Hertil kommer formidling, skilte mv.)

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12/2018
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Racercyklisme

Gennemførte succeser
Danmarks hårdeste
cykelbakker - skilte

Vejle Kommune har skiltet de 25 hårdeste bakker i området omkring Vejle Ådal og Vejle
by med oplysninger om stigningsprocenter, længde mv. Bakkeskiltene er blandt de
mest delte og ’likede’ Facebook-opslag i Vejle Kommunes historie.

Superruter
”Danmarks ubestridt
hårdeste cykelruter”

Vejle Kommune/VisitVejle har lanceret 16 af Danmarks ubetinget hårdeste cykelruter
rundt om i kommunen. Topruten er på 230 km med hele 3000 højdemeter. Man skal
langt ned i Europa for at finde tilsvarende. Endvidere er der lokale superruter for hver
af byerne Give, Egtved, Jelling og Børkop. Allerede efter den første uge var ruterne
downloadet over 350 gange og set/delt over 5000 gange. Historien er nået ud til over
400.000 personer og har medført bl.a. forsidehistorier i Vejle Amts Folkeblad og i flere
cykelmagasiner. I forbindelse med superruterne er der lavet en kort film til Facebook,
som er vist over 100.000 gange.

Glæde af ny kommunal
asfalt

I forbindelse med, at der blev lagt ny asfalt på en række vejforløb, har der været et
stort sammenfald med de ruter, der er centrale for racercyklisten. Vejle Kommune har
fået mange roser fra cykelklubber og cyklister for forbedringen af vejkvaliteten.

Igangværende succeser
Markedsføring målrettet
racersegmentet

VisitVejle udvikler løbende målrettet branding og koncepter – se under turcyklisme.
Bl.a. arbejdes der på film, som skal brande Vejle Kommune som super cykeldestination.

Understøtte løbsarrangører

Vejle Kommune understøtter løbende arrangørerne af bl.a. Grejsdalsløbet og PostNord
Danmark Rundt med teknisk support og administrativ planlægning – eksempelvis data
om bakker og vejforløb, trafikhåndtering, formidling og pressedækning m.m.

Cyklisme betaler sig – effekt på sundhed, miljø og bosætning
Danskerne cykler i dag mere, end de har gjort de seneste 20 år. I 2014 blev der cyklet ca. 3,1 milliard kilometer i Danmark.
Det er 7% mere end i 2013 og fjerde år i træk med mærkbar stigning (Vejdirektoratet 2015). I friluftsmæssig sammenhæng er
den daglige gå- og løbetur samt cykling de største aktiviteter i Danmark. Analyse af danskernes motionsvaner understøtter
dette billede og viser, at motionscykling, og mountainbiking, er den hurtigst voksende sports-/friluftsaktivitet herhjemme
(Idrættens Analyseinstitut 2013). Flere undersøgelser og projekter viser, at udvikling af gode forhold for bl.a. MTB og
racercyklisme er væsentlige parametre for valg af bosætningssted (Silkeborg Kommune, Viborg Kommune, 7 Stans Scotland).
Dette understøttes af Vejle Kommunes egne bosætningsanalyser, der viser, at natur og friluftsmuligheder er nogle af de
væsentligste parametre for bosætning. Endvidere bidrager cyklismen med et nationaløkonomisk fodaftryk på næsten 5 mia.
kroner. Dette giver i alt 3739 fuldtidsstillinger alene tilknyttet cykling (Friluftsrådet 2014). Cykling viser sig ligeledes at have
økonomiske gevinster for sundhed og miljø samt trængsel på 3,55 kr. for hver ekstra km, vi cykler i Danmark (Dansk Industri
2018).
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Cyklisme betaler sig – events og arrangementer
Større events og arrangementer skaber grobund for vækst. VM i Landevejscykling indbragte 232 mio. kr. i omsætning, mens
Girostarten i Horsens indbragte 108 mio. kr. Vejle er på grund af topografien begunstiget med flere store motionscykelløb,
bl.a. kongeetapen PostNord Danmark Rundt og motionsløbet Grejsdalsløbet. I 2021 skal Vejles bakker forhåbentlig lægge
jord til Tour de France (foto fra Kiddesvej).

Fremtidige succeser
Samarbejde om nye
initiativer

Møder mellem klubberne og andre aktører skal kortlægge muligheder for nye
initiativer, der kan kvalitetsløfte racer- og motionscyklismen. Bl.a. har klubberne og
Grejsdalsløbet ønsket yderligere 15 bakkeskilte.

Forbedre vejforhold

Mange steder i landet er vejkvaliteten eller driften af vejen ikke optimal for cyklister.
F.eks. sker det, at der fejes skidt fra vejene ind på tilstødende cykelsti, og det medfører,
at cyklisterne trækker ud på vejbanen eller hyppigt punkterer. I Vejle Kommune
samarbejder vi om at skabe perfekte forhold på strækningerne, og sammen med
cykelklubberne m.fl. skal vi kortlægge, hvor og hvordan optimale vejforhold opnås.

Adfærdskampagne for
hensigtsmæssig færdsel på
landevejscyklen

Samarbejde om nye initiativer og kampagne om hensigtsmæssig færdsel mellem
racercyklister og øvrige trafik (landbrugsmaskiner, biler mv.). Ud over møder med de
forskellige aktører foreslås målrettede informationskampagner på eksempelvis
Facebook.

Tour-start 2021 og andre
store løb

Noget af den bedste branding opnås gennem samarbejde med løbsarrangører for store
events og løb (racerløb, motionsløb, Triatlon m.fl.). Erfaringerne viser, at sådanne
events og løb giver et positivt spin-off til eksempelvis brandingværdi, turisme og handel
- både før, under og efter arrangementet.
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