Hvad er en outdoor gateway?
En OUTDOOR GATEWAY til friluftsoplevelser er
- et startpunkt for aktive oplevelser et i landskab
- et bemandet knudepunkt for tjenester, information og faciliteter, som er relevante for dem, der
søger aktive oplevelser i et landskab
- let at komme til med flere forskellige transportmidler
- stedet hvor den aktive (vandrere, cyklister, kano/kajaksejlere, ryttere eller andre, der dyrker
friluftsliv)
finder de relevante informationer og service
- stedet hvor der findes relevante oplysninger om service og oplevelser i nærheden, minimum i form
af digital information. Digital information er tilgængelig på opstillet pc eller via Wifi
- er drevet af eller i samarbejde med private lokale erhvervsvirksomheder
- kan - men behøver ikke - være fysisk placeret i én bygning
Herunder er en liste over faciliteter og services der skal opfyldes for at en Gateway kan få 1-3
stjerner.
Bemærk cykel- og rideruter må være op til 2 km fra gatewayen, øvrige ruter max. 1 km.

Facilitet
Symbolet for en gateway vises
Rekreative ruter i området
Adgang til toilet
Adgang til vand
Adgang/vejvisning til offentlig transport
Mulighed for overnatning under fast tag
Mulighed for teltning eller shelter
Mulighed for at raste under tag
Mulighed for forplejning
Mulighed for at leje guide
Tørreskab/tørrerum
Mulighed for bad/omklædning uden overnat.
Parkeringsmuligheder i nærheden
Bagageopbevaring
Adgang til Wifi eller tilsvarende
Adgang til pc med internetadgang
Mulighed for opladning af elektrisk udstyr
Mulighed for at printe
Kortmateriale for området kan ses
Info materiale om natur og kulturoplevelser
Formidling - info om andre udbydere i området
Oplevelsestilbud
Modtager Euro/kreditkort
Fremmedsprog, kundskaber på min. engelsk
Formidling af åbningstider
Åbent mindst 10 måneder om året
Kun sommeråbent
Adgang til køkken ifm. overnatning
Cykling
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Udlejning af cykler
Udstyr til mindre reparation af cykel
Mulighed for at låse cykel inde
Cykelruter nær ved
Cykelrutekort kan købes
Bagagetransport cykling
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Vandring
Vandreruter nær ved
Vandrerutekort kan købes
Bagagetransport vandring
Kajak og kano
Kajak- og kanoruter nærved
Kajakhotel
Landgangsplads
Kajak- og/eller kanokort kan købes
Bagagetransport kajak/kano
Ridning
Rideruter nærved
Høhotel
P-plads for hestetrailere
Riderutekort kan købes
Motion
Motionsruter nærved
Motionsplads i naturen
Motionsrutekort kan købes
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Flere outdoor gateways?
Hvis du ønsker at blive outdoor gateway og blive optaget på denne hjemmeside, så kan du kontakte
Foreningen Outdoor Gateway. Hvis du lever op til kriterierne, så kan du søge om at blive certificeret som
outdoor gateway. I processen vil også indgå en høring af de nærmeste outdoor gateways, kommunen og
den lokale turismeorganisation. Et særlig udvalg under Foreningen Outdoor Gateway tager stilling til, om du
vil kunne få certifikatet. Se kontaktoplysninger under rubrikken Forening.
Forening
Alle outdoor gateways på denne side er medlem af Foreningen Outdoor Gateway.
Du kan kontakte foreningen via denne formular:
Adresse og telefon:
Foreningen Outdoor Gateway
Lundsgårdsvej 7
4180 Sorø
tlf. 25 70 31 21
Bestyrelsen består af:
Rikke Eriksen, Outdoor Gateway Lønnebjerg - kasserer
Torben Berner, Outdoor Gateway Vesterlyng - sekretær
Ole Dziegiel, Outdoor Gateway Holbæk Fjord – formand for certificeringsudvalget

Lone Feilskov, Outdoor Gateway Urhøj – næstformand
Jan Woollhead, Parks’nTrails – formand

Friluftsoplevelser nærved
Du kan finde ruter, seværdigheder, faciliteter nær ved din gateway ud fra Friluftsguidens data, som er
gengivet på denne hjemmeside. På den måde er det lettere at koble gateways og friluftsoplevelser. Hvis du
vil se mere om Friluftsguiden og hvem, der står bag så gå ind på www.friluftsguiden.dk.
Min turguide - print
Når du åbner en rute med et klik, så vil der komme en boks frem. I toppen af boksen kan du klikke på Gem.
Gør du det, så bliver oplysningen gemt under Min Tur. Tilsvarende gælder for seværdigheder, faciliteter m.v.
Når du har samlet alt, hvad du ønsker om en bestemt tur. Så tryk Vis alle i boksen Min Tur. Du vil så kunne
vælge i topbjælken, om du blot vil se din turguide eller printe den.
Bemærk, at hvis du vælger Print min turguide, så kan du også lave en pdf, som du gemmer. Du kan også
sende den til venner.
Hvis du opretter dig som privat bruger, så kan turen hentes på Friluftsguidens Web App.
OBS. Teksten mangler på www.friluftsguiden.dk. Måske tekst her skulle bruges både på Outdoorgateway.dk
og Friluftsguiden.dk
Mobile enheder
Hvis du på din telefon eller tablet skriver internetadressen – www.friluftsguiden.dk., så vil du få en
mobilversion af Friluftsguiden frem. Her vil du også finde alle outdoor gateways – ikke kun medlemmer af
Foreningen Outdoor Gateways.
Hvis du er oprettet som privatbruger på hjemmesiden, hvilket du bliver i boksen Min Tur, så kan du få dine
gemte tur-data med ud på din tur.
Bemærk, at web app’en fungerer kun, hvis der er mobildækning.
Turkort
På Sjælland kan du købe trykte cykel- og vandrerutekort. Der er også et særlig cykelkort til cykelruten
Munkevejen. Køb dit turkort her.

