Program
1 Velkomst og tilbageblik
•	Velkomst – Peter Ole Sørensen,
bestyrelsesformand i Dansk Cykelturisme.
•	Fra tumling til teenager. Fem år med
Dansk Cykelturisme – Jesper Pørksen,
direktør i Dansk Cykelturisme.

2 Fremtidens cykelferieland

Fødselsdagskonference:
Cykelturisme
er fremtidens turisme

•	Cykling og politik – Klaus Bondam,
direktør i Cyklistforbundet.
•	Fremtidens friluftsland – Jan Ejlsted,
direktør i Friluftsrådet.
•	14-17-33-18 eller Dansk Cykelturismes
plan for fremtiden – Jesper Pørksen.
•	Trends inden for cykelturisme
– oplægsholder følger.

Den 22. oktober 2019 fylder Foreningen Dansk Cykelturisme
5 år. Det fejrer vi med en fødselsdagskonference!
Vi vil benytte lejligheden til at skue tilbage på de forgangne år. Hvordan har cykel
turismen og ikke mindst cykelturisten udviklet sig de sidste 5-10 år?

Frokost
3 Cykelturismen set med
kommercielle briller

Sammen med en række inviterede oplægsholdere vil vi også kigge fremad.
To cykeludlejere og en hotelmand om gode
Vi løfter sløret for Dansk Cykelturismes plan for fremtidens cykelferieland. Klaus Bondam
kunder på to hjul.
fra Cyklistforbundet vil fortælle om cykling og politik, og Jan Ejlsted fra Friluftsrådet
vil pege på udfordringer og anbefalinger i forhold til fremtidens stier og ruter.
4 Tale ved transportminister

Benny Engelbrecht

Efter frokost sætter Yael Bassan fra Copenhagen Bicycles og Birger Kjærbye
fra MTB-tours de kommercielle briller på og fortæller om gode gæster på to hjul.
I sidste programblok vil Alex Pedersen fra Grand Départ Copenhagen Denmark
fortælle om megabegivenheden, der rammer dansk jord i 2021, og Janne
Grønkjær Henriksen fra VisitDenmark vil give eksempler på, hvordan cyklen
bruges i brandingen af Danmark.

Fødselsdagskage
5 Cykelturisme i en
international vinkel

Vi glæder os over, at transportminister Benny Engelbrecht har meldt sin ankomst
til konferencen.

Tilmeld dig her
inden d.10.oktober

Konferencen finder sted på
Kulturhus Islands Brygge
d.22.oktober 2019 kl.10-17
Adresse: Islands Brygge 18, 2300 København S

Klaus Bondam

Jan Ejlsted

Birger Kjærbye

DANSK CYKELTURISME

Pris: 295 kr.

Benny Engelbrecht

Yael Bassan

Når næsten hele verden kigger med. Tourstart
i Danmark 2021 – Alex Pedersen, direktør
for Grand Départ Copenhagen Denmark.
Cykling som brand – Janne Grønkjær
Henriksen, marketingdirektør i VisitDenmark.

Afrunding
Tid til at netværke og en cykeltur langs
havnen.

Janne Grønkjær

Alex Pedersen

