
For at være med i ordningen skal følgende faciliteter være til 
rådighed for alle cykelgæster:

• Gæsten skal have mulighed for at få vandflasken fyldt op
• Gæsten skal have mulighed for at pumpe sin cykel
•  Gæsten skal have adgang til lappegrej (gratis eller mod 

betaling)
•  Der er toiletfaciliteter på dit sted eller i nærheden  

(maks. 100 meter), som gæsten må benytte

Vi anbefaler desuden at du stiller følgende til rådighed:
•  Hvis muligt, skal gæsten kunne oplade batteri til el-cykel, 

telefon eller GPS
• Hvis muligt, skal cykelgæsten kunne købe snacks eller mad
• Hvis muligt, skal cykelgæsten have adgang til lappegrej 

Hvad du som Bike Friend tilbyder, skal fremgå tydeligt af din 
hjemmeside. Mærkningen gælder for to år ad gangen, hvor 
du forpligter dig til, at dit sted stiller ovenstående faciliteter 
til rådighed. På den måde signalerer vi i fællesskab, at vi I 
Sønderjylland vil gøre noget ekstra for at byde vores cykel-
gæster velkomne.

Cykelgæsternes oplevelse af vores destination som helhed 
afhænger netop af ovenstående parametre. Hvis Familien 
Peeters fra Holland punkterer – så søger de måske lige netop 
dit sted. Og alt imens den hollandske familiefar knokler med 
dæk og lappegrej – har du måske solgt 4 is eller en adgangs-
billet til en attraktion til den ventende familie!

BIKE FR ENDS
hvad er

I destination Sønderjylland har vi en ambition om, at vi sammen skal 
tilbyde de bedst servicerede cykelruter i Skandinavien. Derfor lancerer 
vi ”Bike Friends”, som er en Sønderjysk værtskabsordning, der tilbyder 
vores cykelgæster en række ekstra services når de er på farten.

Det får du ud af at være med i ordningen
•  Du får et klistermærke, som du kan sætte op, så alle kan 

se at du er med i ordningen 
•  Du får et logo tilsendt digitalt, som du kan anvende på din 

hjemmeside
•  Du får en cykelpumpe stillet til rådighed
•  Dit sted kommer med på Destination Sønderjyllands kort-

materiale og hjemmeside (når disse løbende opdateres)
•  Dit sted er automatisk med i Destination Sønderjyllands 

cykelkampagner
•  Fri afbenyttelse af Destinationen cykelmaterialer, 

herunder cykelkort og infoark
• Du bliver et naturligt stop for sønderjyske cykelturister

Vær’ med så vi sammen kan vise, at Sønderjylland er et 
trygt, sikkert og værtskabeligt sted at cykle!

Sådan kommer du med
Ønsker du at blive Bike Friend, skal du kontakte Destination 
Sønderjylland på: info@dssj.dk eller telefon: 81 82 45 70


