
Målret dit website 

cyklisterne – og tiltræk 

flere cykelgæster



Hvorfor skal jeg være 

cykelvenlig?

• Tal fra VisitDanmark viser, at 

cykelturismen i Danmark fortsat er i 

vækst. Stadig flere turister bruger 

cyklen på ferien, og antallet af dem, der 

tager på længere cykelferier, er også 
stigende. 

• Vil du have fat i disse turister, er det 

derfor en fordel at din hjemmeside 

udstråler, at du er cykelvenlig og 
placeret i et område fyldt med 

gode cykeloplevelser samt 

seværdigheder, der har interesse for 

cykelturisterne. På den måde vælger 

de måske dit sted frem for et andet - og 
bliver endda lidt længere.

Cykelturister er meget forskellige. De kommer i 

alle aldre, på forskellige typer af cykler og har 

forskellige forventninger til oplevelser og 

serviceniveau. 

De fleste har selv cykler med bag på bilen, mens 

andre har brug for at leje én. Nogle cykelturister 

kommer cyklende på deres cykel med al bagage, 

og tilbagelægger mange kilometer pr. dag. 

Størstedelen af cykelturisterne på Fyn er dog 

turister, der tager på dagsture ud fra deres 

overnatningssted, og derudover laver andre 

aktiviteter end at cykle på deres ferie. 

Nogle har undersøgt og planlagt alt hjemmefra, 

mens andre gerne vil have tips til lokale ruter og 

seværdigheder.

Det er svært at tilgodese alle typer på din 

hjemmeside og på dit sted. Men vi har udvalgt 

nogle ting, som du med fordel kan inkludere på 

din hjemmeside, der tilgodeser de fleste.

Hvem er cykelturisten?



Hvor skal cykelindholdet 

placeres på hjemmesiden?

Cykelindholdet på din hjemmeside kan ligge forskellige 

steder afhængigt af, hvor stort fokus din virksomhed vil 

have på at tiltrække cykelturister. Hvis det er et stort fokus, 

anbefaler vi, at det får sit eget menupunkt eller ligger på 

forsiden sammen med jeres andre forretningsområder.

Hvis det er et forretningsområde på linje med andre fx 

vandring eller kulturoplevelser, anbefaler vi, at du lægger 

cykelindholdet under et menupunkt, der hedder 

Aktiviteter/Oplevelser, hvor der også ligger andre aktiviteter. 
Det kan desuden ligge under et menupunkt, der hedder fx 

Ophold, hvor du kan lægge forskellige typer af pakketerede 

ophold målrettet cykelturister. 

Tip: Sørg for, at der er rigeligt med Booking/køb-knapper på 
siden, så turisten nemt og hurtigt kan booke et cykelophold.

Til inspiration
Glamsbjerghus har lagt 

dette felt ind på deres 

forside, der linker ind til en 

udførlig cykelside.
Derudover har de lagt 

cykelophold ind under 

”Ophold” i menupunktet, der 

linker ind til samme side

(se nedenfor eller på 
www.glamsbjerghus.dk).

https://glamsbjerghus.dk/


Sådan opbygger du 

cykelindholdet til websitet:

• Start med en fængende introtekst. Det 

kan være en beskrivelse af, hvad der 

er specielt ved jer for cykelturister, 

samt hvilke unikke cykeloplevelser 

nærområdet byder på. Til højre ser 
du eksempler på, hvad Hotel 

Sinatur Storebælt og Glamsbjerghus

har skrevet om deres nærområde.

• Link til de fynske turistkontorers og 
cykelaktørers hjemmesider. 

Glamsbjerghus har på deres website 

brugt en masse nyttige eksterne links, 

så cykelturisten kan finde den rette 

information til et vellykket ferieophold. 
(se mere om gode cykellinks senere).



Beskriv jeres cykelfaciliteter
- bliv en del af Bike Friends

• For at være et cykelvenligt sted, er det også 

vigtigt at have gode cykelfaciliteter. Det er fx 

vigtigt for mange cyklister, at de har mulighed 

for at kunne parkere deres cykel i et aflåst rum, 

eller måske har de brug for at få opladet deres 
elcykel.

• Link gerne til VisitFyns side om Bike Friends. 

Her kan cykelturisterne se, hvor der ligger 

andre cykelvenlige steder på deres cykelrute. 
https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/bike-

friends

• Hvis I ikke er Bike Friend allerede, kan I blive 

det. Det er en gratis ordning for cykelvenlige 
steder. Se mere her: 

https://www.visitfyn.dk/destination-

fyn/aktiviteter/bike-friends

Til inspiration:
Glamsbjerghus har lavet en god 

beskrivelse af, hvad de kan 
tilbyde cykelgæsterne. Tilbyder I 

nogle af de samme faciliteter?

https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/bike-friends
https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/aktiviteter/bike-friends


Fysiske og digitale cykelruter

• Du kan med fordel lave dine egne lokale cykelruter 

med start fra dit sted. Du kan evt. få en lokal cykelklub 

til at hjælpe dig, hvis du ikke selv kender en god rute 
med flot natur og seværdigheder.

• Sådan gør du:

Tegn ruterne ind på et online kort 

f.eks. OpenStreetMap. Sørg for at have ruterne både 

i printet form – f.eks. en PDF med beskrivelse af ruten 

inkl. Seværdigheder - samt digitalt på din hjemmeside.
Alternativt kan du linke til cykelruter fra dit lokale 

turistkontor eller VisitFyns cykelruter, der dækker hele 

Fyn:

https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/fynske-cykelruter

• Tip: Lav gerne rundture, så cykelturisten kommer 

tilbage til dit sted igen. Mindst tre ud af fire cykelturister 

vender tilbage til feriebasen igen efter en cykeltur. De 

resterende fortsætter til et nyt overnatningssted på en 

længere cykelferie.

Til inspiration:
Glamsbjerghus har valgt at linke til en lokal 

cykelrute med start fra deres hotel samt til 
nærliggende mountainbikespor.

https://www.openstreetmap.org/
https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/fynske-cykelruter


Opret et cykelophold

• Opret et cykelophold. Det behøver ikke at 

inkludere meget andet end fx et weekend-eller 

gourmetophold.

Et cykelophold kan inkludere:

- Én eller to overnatninger

- En madpakke til cykelturen

- Morgenmad og aftensmad

- Cykelkort med en lokal cykelrute

- Adgang til et mountainbike-betalingsspor, hvis 
I ligger tæt på dette.

• Gør cykelopholdet bookbart og læg det under 

dine andre ophold.

Hotel Sinatur 

Storebælt tilbyder 

dette cykelophold til 

deres gæster:



Mountainbike på Fyn

• Hvis dit sted ligger tæt på et eller flere 

mountainbikespor, kan du med fordel linke ind til 

VisitFyns oversigt over fynske spor: 

https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/mountainbi

ke-ruter-paa-fyn
Du kan også linke direkte ind til det eller de 

specifikke spor i dit nærområde.

• Hvis turisterne skal bruge navigation til at finde 

hen til sporene eller rundt på sporene, kan de 
downloade appen Singletracker, der har en 

oversigt over næsten samtlige fynske 

mountainbikespor. Her kan de også måle, hvor 

langt og hurtigt de har kørt, hvis de tager deres 

mobiltelefon med på turen.
Singletracker til Android

Singletracker til Iphone

Vi har godt nok ingen 

bjerge på Fyn, men vi har 

17 fede, officielle 

mountainbikespor.

To af dem - Skovhuggeren 

og Langesøsporet - er af 

Politiken blevet kåret til at 

være i Top 10 af Danmarks 

bedste spor.

https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/mountainbike-ruter-paa-fyn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motinno.singletracker&hl=da %20 %20
https://apps.apple.com/dk/app/singletracker/id1076521724?l=da


FYNSKE CYKELLINKS
- Din huskeliste til nyttige websites og services målrettet cykelturister

UUNDVÆRLIGE

BIKEISLANDFYN.DK/DE/COM
Alt hvad du skal vide, når du holder cykelferie på Fyn.

../bikeislandfyn.dk


PLANLÆGNING – på dansk, engelsk og tysk

Fynske cykelruter
Link til fynske cykelruter i Navikis-kortløsning.

Da: https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/fynske-
cykelruter

En: https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/cycle-
routes-fyn

De: https://www.visitfyn.de/fyn/fahrrad-
urlaub/fahrradrouten-auf-fyn

Bike Friends
Hjælp dine cykelgæster med at finde vej til de 
hjælpsomme Bike Friends på Fyn med infoside 
og kort.

Da: https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/bike-friends

En: https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/bike-
friends

De: https://www.visitfyn.de/fyn/fahrrad-urlaub/bike-
friends

OBS: Bike Friends-logo og øvrigt materiale findes her >

Cykeludlejning
Tilbyder I ikke selv cykeludlejning, så link til de 
mange andre muligheder for cykeludlejning på 
Fyn. 

Da: https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/lej -en-cykel-
ti l-din-ferie

En: https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/rent-
bike-your-holiday

De: https://www.visitfyn.de/fyn/fahrrad-urlaub/fahrrad-
mieten

Bagagetransport
Gør turen lettere for cykelturisten med 

bagagetransport. Læs mere på

Da: https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/bagage
transport

En: https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-
holiday/luggage-transport

De: https://www.visitfyn.de/fyn/fahrrad-
urlaub/gepaecktransport

Link, link og link til forskellige sider, der gør det nemmere for cykelgæsten at planlægge en cykelferie på Fyn samt 

finde information de skal bruge, når de er her.

https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/fynske-cykelruter
https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/cycle-routes-fyn
https://www.visitfyn.de/fyn/fahrrad-urlaub/fahrradrouten-auf-fyn
https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/bike-friends
https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/bike-friends
https://www.visitfyn.de/fyn/fahrrad-urlaub/bike-friends
https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/aktiviteter/bike-friends
https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/lej-en-cykel-til-din-ferie
https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/rent-bike-your-holiday
https://www.visitfyn.de/fyn/fahrrad-urlaub/fahrrad-mieten
https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/bagagetransport
https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/luggage-transport
https://www.visitfyn.de/fyn/fahrrad-urlaub/gepaecktransport


VISITFYN.DK/DE/COM 

VisitFyn er det officielle fynske turist-site med 

både praktisk information og inspiration til 

fynske oplevelser.

Tip: Cykelturister kan ikke kun lide at cykle, men 
er også interesserede i andre aktiviteter, der kan 

forlænge og forsøde deres ophold ved jer og på 

Fyn. Link derfor også til andre ting i 

nærområdet. 

Vi har listet nogle forslag til højre. Link også 

gerne til seværdigheder eller naturoplevelser i 
nærheden af dit sted.

Fyn og Øhavet året rundt

Fyns mest populære attraktioner

Oplevelser for børn

H.C. Andersen

Øhop i det Sydfynske øhav

Slotte og herregårde

Aktiv i den fynske natur

Fynske badestrande

Fynske madoplevelser

Markeder

../visitfyn.dk
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/top-10-attraktioner
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/born
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/h-c-andersen-attraktioner
https://www.visitfyn.dk/fyn/byer-og-oer/ohop-i-det-sydfynske-ohav
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/fynske-slotte-og-herregarde
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/aktive-oplevelser
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/fynske-badestrande
https://www.visitfyn.dk/gastro
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/markeder


Gode billeder er guld værd

Billeder siger mere end ord. Derfor er det 

virkelig vigtigt med gode billeder på jeres 

website.

• Et godt billede er sjældent et stock photo
• Et godt billede er et stemningsbillede med 

mennesker på (der har sagt ja) fra jeres sted 

samt nærområde. Billedet må gerne vise en 

brugs-situation fx et billede fra jeres terrasse, 

hvor man kan nyde en øl eller kage, eller I 
har nogle gode cykelfaciliteter, hvor man kan 

se folk bruge dem.

• Billedet skal være i en høj opløsning, så det 

ikke bliver grynet.

• Få gerne en fotograf til at tage 
billederne. Hvis I skal bruge statister, kan I 

evt. spørge i den lokale cykelklub.

• Husk at have styr på ophavsret og GDPR. 

Ellers kan det blive dyrt.



Find link til tjekliste for overnatningssteder her

https://api.www.visitfyn.dk/sites/visitfyn.com/files/2019-12/Bike%20Hotel%20koncept%20Tjekliste.pdf


Har du brug for hjælp til, hvad du skal skrive på din hjemmeside for 

at fange cykelturisternes interesse? Eller vil du blot have den 

gennemgået eller optimeret for cykelindhold, så skriv eller ring med 

det samme.

Book en 1:1 sparring

../bikeislandfyn.dk

