
Klub Odsherred og Odsherreds Turistforening 

 

Odsherreds Turistforening er en græsrodsbevægelse med en bred folkelig forankring drevet af ildsjæle af 

kærlighed til vor egn, - nu også iblandet en voksende stolthed over de sidste års rivende udvikling af 

Odsherred,  Geopark Odsherred, Lammefjorden som terroir, Nordisk Center for Lokale Fødevarer, 

Dragsholm Slot, kunst og kultur og meget, meget andet. Et betydeligt, kvalitativt løft styret af seende 

mennesker og drevet af en kraft, som har ligget i dvale lige under mulden, og som nu må ud for fuld styrke. 

 

Odsherreds Turistforening har gennem årtier været en del af dette og i de sidste 3 år har foreningen 

desforuden været operatør af Klub Odsherred, som byder på unikke oplevelser i Odsherred for fastboende, 

landliggere og turister. Vi inviterer til rundture i Geopark Odsherreds unikke landskab, besøger lokale 

fødevarevirksomheder, kunstnere og deltager i kulturbegivenheder. Vi er med til at formidle kulturhistorien 

og Odsherreds mange andre kvaliteter. Foreningen har bidraget til at skabe idéer til udvikling af turismen i 

bred forstand med bl.a. et kvalitativt løft som mål. 

 

Den rivende, aktuelle udvikling af Odsherred på flere fronter kalder også på en redefinering og fornyelse af 

foreningens arbejdsfelt, så vi fortsat er en synlig del af drivkraften bag denne udvikling. Efter tre læreår 

med megen energi og stor fokus på at drive og udvikle Klub Odsherred, kan vi nu også frigøre energi til at se 

på andre turismeindsatsområder, hvor vi i samarbejde med Visit Odsherred og Geopark Odsherred 

fokuserer på at gøre Odsherred til et fantastisk turistområde, samtidigt med at det som sidegevinst 

vedbliver at være et rart og inspirerende sted at bo, leve, arbejde og opholde sig i. Sidstnævnte udvikler sig 

sideløbende via et aktivt foreningsliv, lokaldemokrati, løft af vore byområder, landsbymakeover, 

læselandsbyprojekter og mange andre tiltag, som er medvirkende til en øget livskvalitet og tilflytning. 

 

Landskabet, havet og naturen kan det, kulturhistorien, kunsten og kulturlivet kan det, de lokale kræfter kan 

det, og vores fødevareproducenter, caféer, restauranter og hoteller er godt på vej til at sætte nye 

standarder for branchen. Kun fantasien sætter grænser for alt det, vi gerne vil og kan. Vi håber at alle, som 

kan se en idé i vort arbejde vil melde sig ind i Odsherreds Turistforening og Klub Odsherred, så vi får den 

støtte og opbakning, vi har så meget brug for. Til gavn for os alle. 
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