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Evaluering af Lolland Rundt 2017
Bestyrelsen har holdt evalueringsmøde og har vurderet erfaringerne fra 2017, samt analyseret årets spørgeskemaer. Evalueringen er offentliggjort på hjemmesiden www.lollandrundt.dk under menuen ”Om Lolland
Rundt”.
Evalueringen har givet anledning til blandt andet følgende ændringer og overvejelser:
 Blå (ekstra lang) rute vurderes i 2018 med henblik på at afgøre, om den skal videreføres.
 Grill aftenen torsdag ændres til et arrangement med ”dagens ret”. Prisen bliver 69 kr.
 Festaftenens forløb overvejes, herunder om der skal være musik.
 Vareudvalg på rastepladserne revurderes og suppleres.
Dato og priser for Lolland Rundt i 2018
Lolland Rundt afholdes i 2018 den 20. – 22. juli
Priserne hæves i 2018, så deltagelse fra fredag til søndag med overnatning og fuld forplejning kommer til at
koste 890 kr. (850 kr. i 2017), mens deltagelse fra fredag til søndag med fuld forplejning uden overnatning
kommer til at koste 820 kr. (810 kr. i 2017). Desuden hæves priserne for enkeltydelser som overnatning fra
torsdag til fredag til 40 kr. og morgenmad fredag til 70 kr.
Lolland Rundts sponsorer
Lolland Rundt har i 2017 haft flg. sponsorer: Dagli’Brugsen (som i spørgeskemaerne har fået megen ros for
deres service på rastepladserne), Skotte Cykler (som har sponseret cykelsmed på ruterne), Guldborgsund
kommune, Sakskøbing Sportscenter, OK Benzin, REFA og Hemmingsen Busser.
Med undtagelse af Hemmingsen Busser forventer vi, at alle sponsorer også vil støtte Lolland Rundt i 2018.
Eventyrrute uden bustransport
Eventyrruten for børnefamilier har de sidste 2 år holdt rast om lørdagen i Nysted sammen med de andre ruter. Det ophører fra 2018, idet der har været problemer med cykeltransport fra Nysted til næste startsted for
Eventyrruten.
Service på rastepladser udliciteres
I 2018 forestås al service på rastepladserne af Sakskøbing Tamburkorps Venneforening. Det bliver venneforeningen, der stiller biler til rådighed og forestår al handel og service på rastepladserne. Venneforeningen vil
gøre en indsats for at synliggøre vareudbuddet, som også vil blive suppleret med f.eks. energibar og energidrik.

Folkecykelløbet
Lolland Rundt

Nye bestyrelsesmedlemmer i Lolland Rundt
På generalforsamlingen den 21/7 2017 gik Kirsten Ebbe af som kasserer. Hun erstattes af Marianne Pless.
Følgende nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:




Martin Weishaupt som leder af personale på rastepladserne
Berit Hansen som ansvarlig for Eventyrruten
Flemming Wrist-Knudsen til forskellige administrative opgaver

Husk at der kan købes gavekort til Lolland Rundt. Se mere på www.lollandrundt.dk.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt i marts eller april 2018, 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.

Med venlig hilsen
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