Danmarks ældste cykelløb
får ny start i Otterup
Når cykelløbet Fyen Rundt søndag den 18. august 2019 skydes i gang for 109. gang, bliver det
for første gang med elitestart på Torvet i Otterup. Ryttere, tilskuere og TV-seere kan se frem
til en ægte nordfynsk oplevelse med start i Otterup og efterfølgende en rundtur på Nordfyn.
Den 109. udgave af det traditionsrige cykelløb Fyen Rundt køres søndag den 18. august, og
denne dag er der dækket op til en ny cykelfest på Nordfyn. Nordfyns Erhverv og Turisme har
lavet et samarbejde med arrangørerne af Fyen Rundt om at flytte starten af elitecykelløbet til
Nordfyn, hvilket glæder direktør Per Olesen:
- Vi har en ambition om at tiltrække events og begivenheder til Nordfyn. Vi havde stor succes
med starten af PostNord Danmark Rundt i Otterup for nogle år tilbage. Med den nye start af
Fyen Rundt er der igen lagt op til en folkefest på Torvet i Otterup, siger Per Olesen.
Fyen Rundt afvikles blot tre dage inden starten på PostNord Danmark Rundt. Arrangørerne
forventer derfor at tiltrække mange professionelle cykelhold, så feltet vil blive et af de
stærkeste nogensinde. Hos Nordfyns Erhverv og Turisme er man klar til at udnytte dette og vil
lave en cykelfest på Nordfyn.
- Cykelentusiasterne får alle muligheder for at opleve nogle af de bedste danske og
udenlandske idoler på allernærmeste hold i Otterup, hvor rytterne præsenteres, og løbet
skydes i gang. Vi håber, at rigtig mange tilskuere vil møde op på Torvet i Otterup og følge
starten, og at ligeså mange vil heppe på rytterne, når de suser forbi ude på ruten, siger Per
Olesen.
Selvom ruten ikke er 100 % fastlagt, tegner der sig en flot tur rundt i den nordfynske natur.
Sidst på formiddagen sendes rytterne afsted fra Torvet i Otterup. Herefter vil rytterne blandt
andet passere Glavendruplunden, Dallund Slot, Søndersø, Ditlevsdal Bisonfarm og Morud,
inden rytterne fortsætter mod Middelfart og videre mod det vanlige målopløb ved Munke
Mose i Odense. TV2 Sport sender live fra hele elitecykelløbet, og for direktør Per Olesen er det
en god anledning til endnu engang at skabe positiv opmærksomhed omkring hele det
nordfynske område. Han ser frem til, at cykelrytterne indtager de lokale veje:
- Ruten kommer vidt omkring på Nordfyn, og det betyder, at både cykelryttere og TV-seere får
fornøjelsen af at se noget af alt det, vi har at byde på i form af vores hyggelige byer, den
enestående natur og unikke turistattraktioner. Særligt glæder jeg mig til se de flotte
helikopterbilleder, der vil blive produceret fra Nordfyn, siger Per Olesen.
Fyen Rundt består også af et stort motionscykelløb. Som en fjer i hatten skal op mod 2.000
motionsrytterne om formiddagen køre dele af elitefeltets rute og får dermed samme flotte
oplevelser rundt på Nordfyn. Motionsløbet har fortsat start og mål i Munke Mose i Odense.
Læs mere om Fyen Rundt 2019:
www.fyenrundt.dk.
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