
 
 

 

Roglič har vist vejen i cykellandet Slovenien 

Et af EU’s mindste medlemslande har et perfekt terræn til cykling på alle niveauer. Fra 

ture med hele familien til udfordrende stigninger, der kan bruges som afsæt til verdens 

store etapeløb. F.eks. det kommende Tour of Slovenia.  

   

De fleste cykelsportsentusiaster kender navnet Primož Roglič.  

Den tidligere skihopper har strålet på den internationale cykelscene i flere sæsoner, senest under den 

netop afsluttede Giro’d’ Italia, hvor sloveneren vandt etapesejr og kom på podiet som løbets samlede 

nummer tre. Roglič har også triumferet i Tour de France, ved verdensmesterskaberne i tidskørsel og i 

det hjemlige etapeløb Tour of Slovenia.  

I hjemlandet er der en stigende interesse for cykelsporten, der dyrkes på alle niveauer. Når det bliver 

fyraften trækker slovenerne i træningstøjet. De blankpolerede racercykler skal luftes, landeveje og 

bjerge erobres. Alpefolket på Balkanhalvøen er sportsfolk, og naturen, der ligger uden for hoveddøren 

næsten uanset hvor man befinder sig, har en tilsyneladende uimodståelig dragende virkning.  

Slovenien har et terræn, der er mere end almindeligt velegnet for professionelle cykelryttere. Nogle af 

de mest populære og også mest krævende ruter inkluderer opkørslen til Vrsic passet i skisportsområdet 

Kranjska Gora, Mangart bjerget i de juliske alper. Roglič har også en svaghed for Mariborsko Pohorje i 

den østlige del af landet tæt på nabolandet Østrig. Her er der tyve forskellige cykelruter på i alt 1000 

km. Štajerska, som området hedder, er Sloveniens største region og foruden gode cykelmuligheder er 

her også frodige vinmarker og masser af spa-ressorts.  

Med familien på aktiv ferie 

I Slovenien taler man om en hel cykeleufori opkaldt efter landets nye stjerne. ”Rogla” kaldes den.  Som 

optakt til årets største cykelsportbegivenhed Tour de France, kan man opleve den og hovedpersonen 

selv i det hjemlige etapeløb, der løber af stabler få uger før Touren.  

Der er dog mulighed for at opleve cykelløb og prøve sig selv af i mindre krævende terræner. Slovenien 

er også et ideelt land for cykelferie med hele familien og cykelkulturen er forankret i både by og på 

landet. For at sætte fokus på cykling har Slovenien også en række cykelambassadører fra forskellige 

lande, herunder Sverige og Polen, som er med til at udbrede kendskabet til cykling i Slovenien.  

Der er mange andre måder at være aktiv i Slovenien på. Det er slet ingen joke, når indbyggerne fortæller, 

at alle slovenere mindst én gang i deres liv skal bestige Triglav - landets højeste punkt. Trekking i bjerge 

er en anden meget populær beskæftigelse. For de mere magelige er der gode badestrande langs Istriens 

kyst.  



 
 

 

Dette års Tour of Slovenia afholdes fra d. 19.- 23. juni. https://tourofslovenia.si/en 

https://www.youtube.com/watch?v=KVZPKVfXbJs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL5BIchnYV0 

 

 ADDITIONAL INFORMATION 

Slovenian Tourist Board 

Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

Phone no.: +386 (0)1 589 85 12, fax: 00386 (0)1 5898 560 

Aleksandra Lipej, Global Public Relations, press@slovenia.info  

www.slovenia.info/press 

 

Target Tourism, Press Office 

Pia Klitten Sørensen  

Tel.: +45 8680 1025, Mobil: +45 2452 1025  

E-mail: pia@target-tourism.dk 

www.target-tourism.dk 

Follow us: 

 

 

Om Slovenien: 

Slovenien blev dannet i 1991, det fjerde mindste land i EU, men Alpelandet har en lang og begivenhedsrig 

historie i kraft af placeringen i hjertet af Europa, kendt som det lille grønne land med en utrolig smuk og 

alsidig natur, smukt placeret mellem bjerge og Adriaterhavet. Slovenien er en skjult perle, som må og skal 

opleves! Landet prydes af mange gamle slotte, vingårde, stejle bjergskråninger i naturparker og drypstens- 

huler. Derudover har Slovenien en traditionsrig mad- og vinkultur. Hvert år afholdes der et væld af 

festivaler med fokus på fx lokal vin, mad og aktiviteter, desuden byder landet på 24 gastronomiske regioner 

og 14 vindistrikter samt en lang række kursteder, spaophold, vandre -og skifaciliteter. Befolkningen er 

meget imødekommende og her får gæsterne en autentisk oplevelse. Slovenien er ikke mindst kendt for 

hovedstaden Ljubljana– kåret som ”Europas miljøhovedstad 2016” – centrum lukket for trafik, fyldt med 

caféer, restauranter og romantiske grønne bydele, lounge ved flodbredderne og den berømte Trippelbro. 

Den korte afstand fra Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort Slovenien til et sikkert og populært 

rejsemål for både familieferier, short breaks, camping eller aktiv ferie – året rundt. 
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