Nyhedsbrev 3 - Åbning af Istidsruten ligger nu fast
Sæt kryds i kalenderen den 16. og 17. maj 2020. Der
er der nemlig åbningsfest for Istidsruten. Det bliver
markeret med events og oplevelser langs hele ruten
i alle fem kommuner. Men inden vi når så langt, er
der en masse store og små opgaver som skal på
plads.
Det kan du alt sammen læse mere om i dette tredje
nyhedsbrev fra Istidsruten.

Åbning af Istidsruten – vil du være med?
Åbningen bliver holdt efter ’Geopark Festival-modellen’. Det vil sige, at der er et fyrtårnsevent som
markerer den officielle indvielse. Resten af programmet bliver fyldt med events, som alle de vidunderlige
foreninger, frivillige organisationer og erhvervsdrivende, der glæder sig over lanceringen af Istidsruten,
byder ind med. Om det er en guidet tur på en del af ruten, en lokal fortælling om istidslandskabet eller
kunst skabt af materialer langs ruten, så er det meget velkomment.
Hvis I er en lokal forening, klub, frivillig organisation eller turistaktør langs ruten, som kunne tænke sig at
lave et event eller en markering som understreger istidsrutens værdier om natur, kultur, motion og viden,
så tag fat i den lokale Kultur-og Fritidsforvaltning i jeres kommune senest den 1. februar 2020. Vi samler
alle aktiviteter og sætter det op i et flot samlet program. Længere nede i dette nyhedsbrev kan du læse om
de økonomiske støttemuligheder.

Infomøder om Istidsruten på vej
Hvis du stadig er lidt nysgerrig på, hvad istidsruten helt præcis er og hvad
den betyder for dig - eller dine venner og bekendte stadig ikke helt har
forstået, hvilken fantastisk mulighed for oplevelser i landskabet der snart
åbner sig for dem, så hold øje med den lokale dagspresse og de digitale
kanaler, din kommune bruger. I løbet af efteråret vil der nemlig være
adskillige borgermøder. Så hold øje med datoerne og tag ægtefælle, nabo
og ven under armen, og kom med til en informativ aften, hvor I kan få
viden om projektet.

Ruten er fastlagt, men ikke åbnet endnu
Vi er meget glade for al den opmærksomhed som Istidsruten allerede har skabt hos aktive cyklister og
andre naturfolk. Men arbejdet med en rute på 380 km med over 50 formidlingspunkter og digitale
løsninger tager tid, og det betyder, at selvom ruten nu er så godt som fastlagt, så er den ikke åbnet endnu.
Det vil sige, at der stadig arbejdes på ruteskilte, formidlingstavler og app’s - men bare rolig, det kommer i
løbet af foråret. Det betyder dog, at du skal forberede dig ekstra godt hjemmefra, hvis du allerede nu vil ud
og cykle lidt af turen, for der er ikke markeringer i landskabet, som kan hjælpe dig rundt ad den korrekte
rute endnu.

Ruten opdeles i 5 etaper
For at gøre det nemmere at finde gode dagsture, og at
finde gode steder at starte og stoppe, bliver Istidsruten
opdelt i 5 etaper. Etaperne bliver på mellem 35 og 70
km, og har start-stop ved de større togstationer ved
ruten. På den måde bliver det muligt at tage toget
tilbage til sit startpunkt, når dagens cykeletape er
gennemført.
De 5 etaper bliver:
Etape 1: Fra Nykøbing Sjælland til Holbæk
Etape 2: Fra Holbæk til Lejre
Etape 3: Fra Lejre til Sorø
Etape 4: Fra Sorø til Jyderup
Etape 5: Fra Jyderup til Nykøbing Sjælland

Puljen til lokale projekter
I sidste nyhedsbrev skrev vi om Istidsrutens pulje til lokale projekter. Der kan søges om op til 35.000 kr. pr
projekt, og der kan søges så længe, der er midler tilbage i puljen. På www.istidsruten.dk/lokale-projekter/
kan du læse mere om puljen og finde et ansøgningsskema, lige klar til at udfylde. Der er stadig penge i
puljen, så det er bare med at få en god ide og sende et skema.
Vi har fået en del henvendelser fra virksomheder og turist-aktører langs ruten, som gerne vil søge om støtte
til forskellige gratis og offentligt tilgængelige tilbud til cykelgæsterne, som kommer forbi. Og selv om
projekterne både er gode, og vi er taknemmelige for, at virksomhederne også vil bidrage til de gode
oplevelser for gæsterne, så kan vi med puljen kun give tilskud til private foreninger, klubber, institutioner,
landsbylaug mv. Så hvis du har en virksomhed, og gerne vil bidrage med et tilbud eller en servicefacilitet, så
kontakt eventuelt LAG Midt-Nordvestsjælland, da de netop har fokus på virksomheder.

Det første App-indhold er klar

Istidsruten vil bruge to primære apps. Een der guider dig rundt i landskabet og sørger for, at du både kan
finde vej og få information om interessepunkter, formidlingstavler, overnatning og delikate spisesteder. Og
en anden, som via augmented reality (tidsforskudt interaktiv formidling) og stedspecifikke
formidlingsvideoer giver nye oplevelser i landskabet. App’en hedder Tidslommen og er udviklet af Museum
Vestsjælland.
Selvom meget stadig er under udvikling, så kan du allerede nu komme ud i landskabet og få en forsmag på,
hvad den kan. For eksempel er der allerede seks fortællinger, når du bevæger dig rundt i Sagnlandet Lejre.
Eller du kan høre om skeletterne under byen i Holbæk, følge Sunesønnernes byggeri af møllediget i Sorø
eller opleve ruinerne af Esbern Snares borg i Kalundborg. Du kan se introvideoer derhjemme i app’en, men
selve sporene og fortællingerne må du ud i landskabet for at opleve.
Hent app’en på App Store eller i Google Play.

Stor interesse blandt turistvirksomheder langs ruten
Istidsruten har et tæt samarbejde med LAG Midt-Nordvestsjælland om at få samlet de forskellige små og
store kommercielle turistaktører langt Istidsruten. Målet er at få skabet et stærkt netværk blandt
virksomhederne, sådan at de får bedre mulighed for at tilbyde rutens gæster og brugere forskellige
servicetilbud og oplevelser. Det kan bl.a. være cykeludlejning, guidede ture eller fx pakkerejser med
overnatning, bagagetransport og meget mere. Du kan læse mere om det seneste store netværksmøde for
turist-aktører på LAG’s hjemmeside via dette link: lag-midtnordvestsjaelland.dk/stor-kommerciel-interessefor-istidsruten/. Næste turist-netværksmøde bliver den 13. november i Anneberg Kulturpark, Nykøbing
Sjælland. Tilmelding sker til LAG via dette link: møde-2-om-serviceydelser-langs-istidsruten-13-11/.

Kender du et sted eller en historie, som skal med på Istidsruten?
Vi ved meget, men vi ved ikke alt, så vi har brug for din hjælp!
Hvis du har kendskab til en lille perle eller en interessant
historie om (kultur)landskabet, som du synes cykelturister og
andre skal have kendskab til, så giv os et hint, så vil vi lave en
markering i den app, der guider folk rundt på ruten.
Du kan sende dit bud til istidsruten@holb.dk

