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Hermed udsender Folkecykelløbet Lolland Rundt første nyhedsbrev efter årets Lolland Rundt. Det handler 
mest om evalueringen af 2018, men også lidt Lolland Rundt i 2019, der køres den 26. – 28. juli. 
 
Lolland Rundt i 2018.  
 
Lolland Rundt fremstår som et af Lolland Rundts allerbedste år. Der var 290 deltagere (258 i 2017), vejret 
var smukt, og der var ikke et eneste uheld under kørsel på ruterne. Også cykelsmeden kunne berette om et år 
med få problemer. 
 
Service på rastepladserne var i år henlagt til Sakskøbing Tambourkorps Venneforening. Deltagerne roste 
dem for god service, ligesom maden i Sakskøbing Sportscenter og ruterne blev rost. 
 
Eventyrruten blev i år afviklet efter et nyt koncept, 
hvor børnene i højere grad blev motiveret til leg og 
spil. Det hjalp også, at der i år var 33 børn (til og 
med 14 år), hvilket er næsten dobbelt så mange som 
de sidste par år. Resultatet ser meget tilfredsstillende 
ud. 
 
Se mere om evaluering på vores hjemmeside 
www.lollandrundt.dk. 
 
Husk også, at vi med glæde modtager kommentarer 
på kontakt@lollandrundt.dk.  
 
Evaluering af Lolland Rundt i 2018 
 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet i august evalueret årets Lolland Rundt, primært på baggrund af de 149 
spørgeskemaer, som vi modtog i udfyldt stand. 
 
Deltagerne har vurderet alle de elementer, vi spurgte om, tilfredsstillende højt. Det var navnlig spændende at 
se, hvad deltagerne mente om de 2 forslag, der handlede om at afskaffe musik lørdag aften og nedlægge den 
blå rute (360 km). Resultatet blev sådan, at bestyrelsen har besluttet, at der både skal være musik og blå rute 
fremover. 
 
Musikken bliver i 2019 særdeles afdæmpet under den første del af spisningen, og Mette kommer først og 
synger, når vi når til desserten. 
 
Lolland Rundt i 2019.  
 
Lolland Rundt køres i 2019 den 26. – 28. juli. Som altid er der mulighed for at komme torsdag den 25/7, 
hvor der i Sakskøbing Sportscenter serveres dagens ret til 75 kr. 
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Der er ikke planer om større ændringer i 2019. Vi bibeholder alle de tilbud, som vi havde i 2018, altså tilbud 
om 3 voksenruter, Eventyrrute for børn med forældre/bedsteforældre og guidet rute lørdag. Desuden over-
natning i Hal B, Ellekildeskolen og plænen ved cafeteriaet efter eget valg, samt Dagens Ret torsdag aften. 
 
Prisen stiger med 30 – 40 kr. afhængig af, hvordan deltagerne ønsker at deltage. 
 
 
Brochuren for 2019 
 
Brochuren for 2019 er trykt i et foreløbigt oplag, hvor bl. a. priser og datoer fremgår. Brochuren er sendt til 
gruppeledere, og kan hentes på vores hjemmeside www.lollandrundt.dk under menuen Download. Men den 
tilsendes også med almindelig post til de, der måtte ønske det, ved henvendelse til kontakt@lollandrundt.dk.  
  
Sakskøbing Sportscenter i 2019 
 
Der er planer om at nedrive Sakskøbing Sportscenters hal A og bygge en ny hal. Årsagen er fugtskader. 
Planlægningen er i gang, men Lolland Rundts bestyrelse har fået oplyst, at byggeriet ikke vil være startet før 
Lolland Rundt i 2019, og vil derfor ikke påvirke Lolland Rundt i 2019. 
 
 
Husk at der kan købes gavekort til Lolland Rundt. Se mere på www.lollandrundt.dk.  
 
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, så send venligst e-mail til kontakt@lollandrundt.dk. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

"Lolland Rundt" 


