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Rød rute søndag ca.61 km. Grøn rute ca.44 km.
Sakskøbings historie går tilbage til begyndelsen af 1200-tallet, og var oprindelig en landsby ved navn Saxthorp. Byen fik købstadsprivilegier i 1306,
og kendes i dag af de fleste på sit vartegn: “Det smilende vandtårn”,
Saxkjøbing hotel som ejes af den madglade Claus Meyer- som i øvrigt er
født på Falster samt Oreby slot, møllen og kroen.
Vi starter klokken 0800 på P-pladsen foran Sportscenteret.
Lige inden vi forlader Sakskøbing by, drejer begge ruter mod Våbensted.
I Våbensted drejer Rød rute drejet til venstre mod Forneby og grøn dre-

jer til højre mod Hunseby hvor der er rast ved Stadion.
Rød rute tager turen om Anderstrup - Skelstrup og køre mod Grimstrup.
Her efter går vejen mod Erikstrup til Nørreballe hvor der er rast ved Østofte Kirke.
Grøn rute kører fra Hunseby til venstre mod Grimstrup og derefter mod

Nørreballe hvor der er rast i Østofte Kirke.
Begge ruter fortsætter herefter mod Sørup og i havløkke drejer rød rute af mod Keldernæsskov og videre til Kældernæs. Hvorefter der drejes
til højre og man køre direkte til Kornmagasinet i Bandholm.

Grøn rute køre fra Havløkke direkte til Reersnæs og derefter til højre
mod Bandholm til kornmagasinet hvor der er mulighed for at købe en kop
kaffe med kage.
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I Bandholm kan man ikke undgå at lægge mærke til de mange gamle huse, specielt de gule bindingsværkshuse. Flere af dem har været kornmagasiner, som blev anvendt i forbindelse med udskibning fra Bandholm
Havn, især af Knuthenborg gods, som også ejer havnen.
Hvedemagasinet, hvor der holdes rast, er netop indrettet i sådant et
gammelt pakhus. Lokale kunstnere har gjort et stort arbejde for at få
lavet nogle dejlige lokaler, som de bruger til udstilling.
I Det gule Pakhus sælges kaffe og kage. Det er billigt, men HUSK at
tage lidt penge med.
Begge ruter forlader Bandholm og kører ad Skibevejen mod Maribo
uden om Knuthenborg Dyrepark. Skibevejen, løber langs med en kampestensmur, der er 7,2 km. lang og den længste af sin art i Europa
Muren omkranser Knuthenborg Park, som er en dyre- og naturpark med
eksotiske dyr, der går frit i parken, så man i bil kan køre rundt mellem
dem.

Grøn rute drejer længere fremme til venstre mod Hunseby hvor der er
rast på Stadion.
Rød rute fortsætter til hovedvejen og kører her til venstre mod maribo, men kort efter krydses vejen og man køre til venstre mod Grimstrup. Så går turen via Krårup til Nielstrup og retur til Sportscenteret i
Sakskøbing.

Nielstrup er en af Danmarks ældste herregårde og har eksisteret siden
middelalderen. Den var førhen en stærkt befæstet borg med et kraftigt tårn, hvorfra kanonmundinger pegede ud mod de besøgende. Fra
1814 til 1924 var Nielstrup en forpagtergård under grevskabet Hardenberg-Reventlow, bestående af syv herregårde på Lolland.
Så er vi tilbage ved Sakskøbing Sportshal og dagens oplevelser afslutter med en lille godbid.
Hermed er årets Lolland Rundt forbi. Vi i løbsledelsen håber, du har
haft en dejlig tur rundt i Lollands fantastiske vandkants land
Vi glæder os til 2023 hvor vi atter kan arrangere en fuld 3 dages oplevelsestur på Sydhavsøerne.

På gensyn i 2023
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Oplevelsesruten søndag ca. 12 km.
Efter starten ved sportscenteret klokke 0800 køres ned til havnen hvor
der drejes mod Oreby. I Oreby drejes til venstre mod Tårs hvor der er
rast og leg.
Det nuværende Orebygård er placeret på et stort befæstet irregulært voldsted med grave og rester af en tidligere høj ringvold,
der formentlig daterer tilbage til
højmiddelalderen. Den strategiske
placering ved indsejlingen til
Sakskøbing Fjord og ved vadestedet mellem Guldborgland og Midtlolland bidrager sammen med det
store voldsted til den formodning, at gårdens oprindelse udspringer af en
kongsborg eller et stormandssæde.
Herefter går turen sydpå mod Killerup og tilbage til Sportscenteret i
Sakskøbing.
Så er vi tilbage ved Sakskøbing Sportshal og dagens oplevelser afslutter
med en lille godbid.
Hermed er årets Lolland Rundt forbi. Vi i løbsledelsen håber, du har haft
en dejlig tur rundt i Lollands fantastiske vandkants land Vi glæder os til
2023 hvor vi atter kan arrangere en fuld 3 dages oplevelsestur på Sydhavsøerne.

På gensyn i 2023
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Ses vi igen
i 2023 ?

6

NOTER
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Tak til sponsoren

De handlende i
Sakskøbing by

Sakskøbing

Nakskov

Dannemare - Guldborg
Holeby - Stokkemarke
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