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Geoparkcykelløb
i Bjergene
CYKELLØB: Det første Geopark Bjerg
Grand Prix finder
sted søndag den
5. august under
Geopark Festival,
arrangeret af Veggerby Sport & Kultur. 110 kilometer
med benhårde stigninger.

Af Stefan Andreasen
ODSHERRED: De benhårde
bakker i området Veddinge,
Kårup, Riis og Høve bliver
rammen for Geopark Odsherreds nye, ambitiøse motions-cykelløb Geopark Bjerg
Grand Prix, der skal finde
sted første gang søndag den
5. august som led i Geopark
Festival 2018.
- Vores ambition er at lave
et cykelløb, som skal være
en årligt tilbagevendende begivenhed i Bjergene
under Geopark Festival.
Som Sjællands svar på
Grejsdalsløbet ved Vejle, siger bestyrelsesformanden
for Fonden Geopark Odsherred, Michael Kristiansen.

Med Bjergene henviser
han til den sydlige del af
randmorænen Vejrhøj-buen, dannet under sidste
istid, der sammen med
Vig-buen og Højby-buen er
rygraden i Geopark Odsherred. Bjergene var fra midten
af 1930’erne stærkt tiltrækkende for kunstnerkolonien
Odsherredsmalerne, blandt
andre Karl Bovin. Kunsthistorien er også et »ben« i
Geopark Odsherred.
- Der er to steder, der virkelig er bakker i Danmark ved Vejle og i Odsherred, og
da istids-landskabet er centralt i Geopark Odsherred,
er det her en fantastisk måde
at koble det forhistoriske og
den moderne interesse for
cykling og cykel-turisme. Vi
skaber opmærksomhed omkring geoparken ved at bruge landskabet på en moderne måde, mener formanden.
- Man kommer ud på cyklen i geoparkens fantastiske
landskaber. Vi tror, det her
er noget, der vil tiltrække
mange
cykel-motionister.
Det er et område med en del
udfordringer; et område
som man ikke finder andre
steder, siger formanden.
Geopark Bjerg Grand Prix
bliver på en eller tre gange
35,6 kilometer - med 493 højde-meter per omgang - og

Geopark Bjerg Grand Prix - ikke at forveksle med »Bjergkøbing Grand Prix«, den berømte animationsfilm skal finde sted i Bjergene i Odsherred. 
PR-foto
får start og mål på toppen af
Høve Stræde.
- Det bliver et motions-cykelløb, men professionelt
arrangeret og ledet af Veggerby Sport & Kultur med
tid-tagning,
forplejning,
medaljer, trafik-afspærring
og alt, hvad der hører til.
Selvom det er et motions-cykelløb, kræver det ret gode
ben at gennemføre. Det er en
krævende og udfordrende
rute, som vi har brugt meget
tid på at sammensætte, så
den virkelig er interessant.
- Motionscyklingen i Danmark boomer for tiden, og vi
fornemmer, at der vil være
interesse for den slags udfordrende løb, siger formanden, der selv har afprøvet
Bjergene sammen med den
tidligere professionelle cykelrytter Jens Veggerby, der

er løbsarrangør på vegne af
Geopark Odsherred.

En slag for cykel-turismen

Stigningerne i Bjergene har
tidligere været brugt i forbindelse med blandt andet
Post Danmark Rundt, DM
i holdløb og som træningssted for professionelle cykelryttere.
Målbyen Høve vil i anledning af cykelløbet arrangere en byfest på dagen. I
det hele taget vil Geopark
Bjerg Grand Prix give en
række positive side-effekter
til Odsherred, vurderer formanden.
- Det vil skabe ny interesse
for Odsherreds landskaber
og dermed øget turisme, udvikling og handel. Vi håber,
at der vil komme en masse
mennesker, som har lyst til

at prøve ruten af, og de skal
jo have et sted at sove og noget at spise. Det her vil være
med til at slå et slag for den
cykel-turisme, som vi gerne
vil fokusere på i Odsherred,
siger Michael Kristiansen,
som også mener, at der er
fremtidsmuligheder i Geopark-arrangementer
for
mountainbike og cykelcross.
- Men nu tager vi én ting
ad gangen. Geopark Bjerg
Grand Prix skal foregå i
Bjergene hvert år, og så
kommer andre cykel-begivenheder til at foregå andre
steder i geoparken.
Geopark Bjerg Grand Prix
har et budget på 350.000 kr.,
og udover løbs-indtægter
skal der nu skaffes sponsorater og kommunal støtte.
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