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STRYNØ: ”Nu skal Strynø
ikke længere stå tilbage forÆrø,
Samsø,Anholt,Endelaveogan-
dre øer. Strynø skal have sit eget
løbearrangement, der kan være
med til atmarkedsføre Strynø”.
Det var Lars SvanebergTuxen’s
første indskydelse, da han sam-
men med familien �yttede til
Strynø i november måned sid-
ste år.
- Som nytil�ytter ville man

gerne vise, at man ønsker at bi-
drage positivt til øens fremtid.
Men når man ikke er udpræget
handy modsat mange af de an-
dre strynboer , såmåtte jeg�nde
på noget andet at bidrage med.
Dajegselvhar løbetmaratonløb
havde jeg til gengæld masser af
løbesko,ogdetvarderfornatur-
ligt at se i den retning, fortæller
Lars SvanebergTuxen.

Fem kvadratkilometer
=maraton distance!
Der var ikke langt fra tanke til
handling. Claus Andersen, der
ligeledesborpåStrynøblev ind-
viet i ideen og de første mulige
ruterblevudtænktogtegnet ind
på et kort over Strynø.
- Vi var begge to overbevist om
at det i al ubeskedenhed var en
sjov historie, at nogen agtede at
planlægge et løbearrangement
på en ø, der kun er 2 x 3 km og
at der derfor nok skulle komme

nokmed tilmeldinger til arran-
gementet, fortsætter Lars Sva-
nebergTuxen.
Strynø er med sine ca. fem

kvadratkilometer en lille ø og
det ville derfor være naturligt
at lave et løbearrangementmed
korte løbedistancer.
MenLarsSvanebergTuxenog

ClausAndersen var enige omat
forventningerne skulle udfor-
dres for at ska�e omtale og in-
teresse, sådetblevderforhurtigt
besluttet, at ”StrynøLøbeEvent
2011”, som løbearrangementet
hedder, udover 2 km børneløb
ogenrutepåottekilometerogså
skulle omfatte halvmaraton og
maraton.

Opbakning hos
strynboerne
Før at planlægningen kunne
komme videre, var det afgø-
rende at få de lokale strynboers
opbakning, da Strynø Løbe
Event2011vil komme til at på-
virke øen, i dagene op til og den
6. august hvor løbet afvikles. I
særdeleshedvardetafgørendeat
indhente tilladelse hos ejerne af
de matrikler til at løbe på deres
matrikler, somløberuterne tæn-
kesafvikletpå,daprojektetellers
ikke kunne realiseres
Desuden blev der afholdt in-

fo-møde på Strynø skole, hvor
de lokale erhvervsdrivende og
øens øvrige interesserede var
inviteret. Her blev der oriente-
ret om Strynø Løbe Event, om
hvordan de erhvervsdrivende
kan få noget ud af arrangemen-
tet og i hvilket omfang løbsle-
delsen ville have brug for deres
frivillige arbejdskraft.
- Engagementet hos såvel

matrikel ejere som fremmødte
ved info-mødet oversteg langt
vores forventninger.Allematri-
kel ejere gav uden tøven deres
tilladelse samt et held og lykke
med på vejen og deltagerne ved
info-mødet kommedmasser af
gode ideer og stillede sig til rå-
dighedsomfrivilligarbejdskraft
på løbsdagen, fortæller LarsSva-
nebergTuxen.

Engagement gør det
ikke alene
Men engagement hos strynbo-
erne gør det jo ikke alene, der
skal jo også etableres opmærk-
ning af ruter, depoter, tidtag-
ning, forplejning, præmier
m.m.
- For at kunne fastlægge dette
nogenlunde præcist således at
troværdigt løbsbudget kunne
udarbejdes, valgte vi at udvide
løbsledelsen med en ultraløber
fra Odense, �omas Steenberg
(LeBleu), der selv har stor er-
faring med at arrangere løb,
herunder hvad det �ndes af
udbydere af tidtagningsudstyr,
hvordan man bedst opmærker
løberuter, hvad der skal være af
forplejning m.m., oplyser Lars
SvanebergTuxen.
Med udgangspunktet i løbs-

budgettet og en detaljeret be-
skrivelse af løbet, begyndte ar-
bejdetmedatska�esponsorater.
Glæden var stor i løbsledelsen,
damarketingchefPeterBangfra
Svendborg Sparekasse oplyste,
atdevarbegejstrede for ideenog
atFondenforSvendborgSpare-
kasse derfor gerne villige støtte
med 10.000 kr.
- Takket være deres økono-

miske sponsorat var det nu ikke

længere et spørgsmål om, men
når Strynø Løbe Event skulle
løbe af stablen, siger Lars Sva-
nebergTuxen.
Sidenhen er det desuden lyk-

kedes at få lokale erhvervsdri-
vende fra Strynø, Svendborg og
Rudkøbingmed på at sponsere
præmier,udstyr tilopmærkning
af løberuterm.v..

Tilmeldingen går
forrygende
Tilmeldingen går forrygende.
Strynø Løbe Event har allerede
modtaget tilmeldinger, somfor-
deler sig på alle distancer og på
alleniveauer lige frabegynder til
meget erfarne løbere.
Mange strynboer, der ikke

tidligere dyrkede løbesporten,
har f.eks. taget Strynø Løbe
event til sigogsesnu løbendepå
Strynøs småveje. I denmere er-
farne ende i maraton distancen
erder tilmeldinger fra adskillige
mandlige løbere, der alle har
løbet mere end 200 maratons.
HeriblandtTorRønnow,der for
nyligharudgivetbogen”Elskat
løbe” sammen med Overlæge
Bente Klarlund Pedersen fra
Rigshospitalet. Frederik Lassen
har gennemført �ere ironman,
cykletpå tværs af amerika,�o-
mas Steenberg har gennemført
Transalpine-Run (310 km for-
deltpå8dage ideTyske,Østrig-
skeogItalienskealper)ogAnne-
Dorthe Mahato, der har løbet
24 timers løb. Så man må sige,
atStrynøLøbeEventalleredenu
har formået at appellere bredt.
-Nårvi sammenlignerosmed

lignede ø-løb, så er vores antal
tilmeldte allerede over deres de-
butniveau,menvivilnaturligvis

megetgernehave�ere tilmeldte.
Interesserede løbere kan læse
mere om løbet ligesom de kan
tilmeldesig tilmeldesigpåwww.
strynoe.dk, udtaler Lars Svane-
bergTuxen.
Løbsledelsen har som erklæ-

ret mål at sikre, at Strynø Løbe
Eventbliveret løbsarrangement,
som appellerer bredt til både

rutinerede løbere, motionister
og deres medrejsende familier
ligesom det er et erklæret mål
at give løberne og familierne
en ”helhedsoplevelse”, der ud-
over løbet, strækker sig over en
weekend,prægetaf smuknatur,
rooggodmadogdrikkepåpro-
grammet.

Nuogså løbe-event påStrynø
LØRDAGDEN6.
AUGUST:Løb på
�ere distancer - også
maraton

★ Lars Svaneberg Tuxen og familie er selv ved at varme op til den store
løbe-event på Skarø den 6. august.
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SVENDBORG: De næste tre
uger sætter svendborg kom-
mune fokus på at få børn og
unge op på cyklerne. Det sker
med kampagnen ”Ta’ cyklen -
det bliver sikkert sjovt”, som vil
folde sig ud i hele kommunen.
Flere skal cykle noget mere.

Så enkelt siges det i Svendborg
Kommunescykelpolitik.Ognu
skal der sættes ind over for bør-
nene og de unge. De næste tre
uger kører en lokal kampagne i
hele SvendborgKommune, der
skal få �ere børn og unge op på
cyklen.Dervilværeplakaterved

alle skoler, der uddeles foldere
til børnene, ogder vil være livlig
aktivitetpådennyehjemmeside
www.svendborgcykelkommu-
ne.dk
Kampagnen har fokus på det

gode ved at cykle. Der er ingen
løftede pege�ngre. Målet er at
få børn og unge - og deres for-
ældre - til at se alle fordeleneved
at cykle. Når det ”sikkert bliver
sjovt”,handlerdetom,atnårder
er �ere, der cykler, så bliver det
både sjovere og mere sikkert at
cykle.

Design din egen cykelvej
Kampagnen skydes i gang sam-
tidig med, at Svendborg Kom-
mune lancererennycykelhjem-

meside og en ruteplanlægger til
cyklister.
Ruteplanlæggerenkanbruges

til at designe sin egen cykelrute.
Det særlige ved Svendborg
Kommunes nye ruteplanlæg-
ger er, at den har fokus på cykli-
ster. Dvs. den foreslår ruter, der
normalt ikke eksisterer i gængse
ruteplanlæggere.Nårmanplan-
lægger sin egen cykelrute kan
man altså vælge cykelstier og
andre stier, fremfor befærdede
veje.
Desuden kan man få gode

råd om, hvad man som cyklist
skalværesærligopmærksompåi
forskelligekrydstyper.Pådenne
måde kan man planlægge den
mest sikre cykelvej.

Den nye hjemmeside inde-
holder al den information,man
har brug for i forbindelse med
at færdespå cykel i kommunen.
Derudover kanman blandt an-
detdeltage i sjovekonkurrencer,
hvor der er lækre cykelpræmier
på højkant.
Klik ind på www.svendborg-

cykelkommune.dk

Flere på cykel - færre i
bil – mere sikre skoleveje
Kampagnen er et led i arbejdet
medat skabemeresikre skoleve-
je foralle skolebørn iSvendborg
Kommune. Hvis der er �ere
cykler, bliver det mere sikkert
at cykle. Ofte bliver børn kørt
i bil til skole, fordi forældrene
oplever, at det er utrygt at cykle.

Men jo �ere der kører i bil, jo
mere utrygt bliver det. Denne
udvikling skal vendes.
Målet er at skifte så mange

bilture som muligt ud med cy-
kelture. Det er godt for tra�k-
sikkerheden, folkesundheden,
miljøet ogCO2 regnskabet.

Såerdetoppåcyklerne-ogdetbli’rsjovt!
➜ Kampagnen finansieres af EU-puljemidler, somSvendborg
Kommune har fået i forbindelsemed projekt Cykler uden græn-
ser.

➜ Svendborg Kommune deltager i Cykler uden grænser i 2010-
2012 i samarbejdemedMiddelfart, Kolding, Esbjerg, Kiel og
Flensborg Kommuner.

➜ Der vil blive uddelt Pjecer tilalle skolebørn i løbet af uge 23,
ligesomder sættes udendørs- og indendørsplakater op i samme
uge.

Cykler uden grænserCYKEL-
KAMPAGNE:
Svendborg Kommune
sætter fra den 6. juni
fokus på at få børn og
unge op på cyklerne
- det sker når kampag-
nen, ”Ta’ cyklen - det
bliver sikkert sjovt”,
ruller sig ud

★ Flere skal cykle nogetmere. Så enkelt siges det i Svendborg Kommunes cykelpolitik.


