
PRESSEMEDDELELSE 

 

Nu kan alle Veje til Vejers tages på cykelsti 

Søndag den 3. august blev Vejers’ nye cykelsti indviet – en indvielse der betyder, at alle veje til Vejers nu 

trygt kan tages på cyklen. Indvielsen blev markeret med et cykelløb for både børn, nybegyndere og øvede.  

 

Lidt over 11.30 søndag den 3. august cyklede Nichlas fra Berlin ind på Vejers’ nye cykelsti og gennem det 

røde bånd. Det gjorde han faktisk så hurtigt, at han vandt i sin klasse for børn. I nybegynder klassen vandt 

Lars Riishede og blandt de rutinerede voksne vandt Ejner Kousgaard de 10 km med en tid på blot 15 

minutter og 32 sekunder. 

Bagefter blev alle deltagerne inviteret til grillbøffer på stranden, og præmieoverrækkelse, med fine 

præmier sponseret af Strand Galleriet. 

Preben Friis-Hauge der er formand for Plan og Teknik i Varde Kommune, fortalte under den efterfølgende 

indvielsestale, hvorfor den nye cykelsti i Vejers er særlig gavnlig: ”Cykelsti er vigtig overalt i kommunen, 

men særligt i kommunens vestlige del, i vores turistcentrum, tjener cykelstier både til glæde og gavn for 

lokale og turister” 

 

Vejers Strand Oplevelser:  
 
Vejers Strand Oplevelser (VSO) er etableret i fællesskab af Erhvervsforeningen og Grundejerforeningen i 

Vejers.  
 
VSO arrangerer oplevelser i og omkring Vejers baseret på 4 indsatsområder; Natur, Kultur, Musik og Sport – 

og kombinerer gerne oplevelserne – f.eks. sport i naturen,  
musik på stranden osv. VSO har etableret 3 udvalg med fokus på indsatsområderne – således har Vejers nu 

et Musik-udvalg, Kultur-udvalg og et Sport-udvalg.  
 
I uge 29 afholdte sports-udvalget sportsuge i Vejers med ca. 1.200 deltagere i ugens 40 arrangementer.  
 
VSO ønsker at bakke op om den nye cykel-sti etableret af Varde Kommune – cykelstien medfører nu at alle 

cykelstier nu fører til Vejers. Og vi ønsker at markere det med et nyt cykel-løb som vi håber bliver en fast 

tradition. 

 

 

Fakta: 

Cykelrute:  https://www.endomondo.com/routes/366453248  

Arrangør:  Vejers Strand Oplevelser 

Vindere:   

- Børn & unge under 16 år 1. pladsen:  Niklas fra Berlin 

  2. pladsen: Anna Karla fra Varde 

https://www.endomondo.com/routes/366453248


  3. pladsen: Rasmine fra Varde 

- Nybegyndere: 1. pladsen:  Lars Riishede 

  2. pladsen: Agnete Riishede 

  3. pladsen: Aase Ebbeseb 

 

- Voksne:  1. pladsen: Ejner Kousgaard 

  2. pladsen: Per Lorenzen 

  3. pladsen: Ole Eriksen 

 

   

Yderligere information: Vejers Strand Oplevelser, Allan Junge, #40 53 97 56 

 


