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Evaluering af Lolland Rundt 2017
Bestyrelsen har holdt evalueringsmøde og har analyseret årets spørgeskemaer. Spørgeskemaerne tegner
overordnet et billede af deltagere, der er tilfredse med Lolland rundt. Men bestyrelsen kigger alligevel med
interesse på spørgeskemaerne for at finde årets ”smuttere” og forhold, der kan gøres endnu bedre.
Her i nyhedsbrevet skal kun nævnes 2 forhold. Det ene er grusveje på grøn rute. Der bliver også grusveje i
2017, men vi finder en løsning, så der anvises alternative (asfalt)veje. Det andet er rastepladstiderne. Der
bliver lavet en beregning af, hvor længe rastepladserne ideelt set bør være åbne. Beregningen bliver beskrevet i ”praktiske oplysninger”, og det bliver angivet på rutekortene, når en rasteplads har reduceret åbningstid.
Evalueringen kan læses på Lolland Rundts hjemmeside, www.lollandrundt.dk, under menuen ”Om Lolland
Rundt”.
Lolland Rundt i 2017
Lolland Rundt 2017 afholdes den 21. – 23. juli
Pris i 2017 vil være uændret i forhold til 2016
Lolland Brandvæsens biler og uniformer vil ikke være at se under Lolland Rundt 2017. Brandvæsenet har
besluttet et fokusere på beredskabsfaglige opgaver. De betyder, at de frivillige ikke vil kunne deltage i
brandvæsenets regi. Men de vil gerne hjælpe med at afvikle Lolland Rundt, så i 2017 vil der stadig være frivillige på rastepladserne og ved skilteudsætningen. Det bliver blot Lolland Rundt, der har ansvar for dem
(forsikring, udgifter, køretøjer m.v.), og de vil køre i private og lejede biler.
Cykelsmeden fra Skotte Cykler i Sakskøbing var en succes i 2016, og bestyrelsen håber og forventer, at succesen gentages i 2017. Det samme gjaldt Hemmingsens Bussers transport af Eventyrruten fra Nysted til
Radsted. Også den succes prøver vi at få gentaget.
Læs mere om nyheder vedrørende Lolland Rundt 2017 på vores hjemmeside, www.lollandrundt.dk.
Husk at der kan købes gavekort til Lolland Rundt.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt i marts eller april 2017, når ruter m.v. er planlagt, og alle aftaler om
årets Lolland Rundt er truffet.
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, så send venligst e-mail til kontakt@lollandrundt.dk.
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