
Harzen 2018

4 dage i pinsen 2018, drog 32 medlemmer fra klubben på kombineret trænings- og hyggetur �l Harzen.
Vi boede i Sankt Andreasberg, som ligger ca. midt i Harzen, 500 m. over havet.

For nogen var det første gang �l de tyske ”bjerge”, andre havde besøgt stedet flere gange.
For mit vedkommende var det første gang, og jeg blev overrasket over, hvor godt et cykelterræn 
Harzen er. Masser af skøn natur med korte og længere s�gninger – kan absolut anbefales som terræn 
for vandrere, MTB-ere og landevejsry�ere.

Vi havde 3-4 dage i cykelsadlen. Normalt delte vi os op i 3 hold. 
Her en kort beretning fra hold 3, som jeg kørte med:

Dag 1.
En kold morgen med kun 7 grader, overskyet og vinds�lle. 
Turen gik mod Brocken, som ligger i 1.142 m.højde. Ialt var turen 
på 98 km med 2.060 højdemeter.
Varmen fik vi på de lange bakker opad, og den forsvandt så igen 
på de lange nedkørsler.
En kaffeapuse og frokost hjalp os også �l varmen.

Dag 2.
På ruten den dag, lykkedes det hold 3 at komme udenfor Harzens 
kuperede terræn. Vi kørte mod syd – meget nedad – og pludselig var 
vi i et område, der lignede vores hjemlige Randers-egn.
Men på vej �lbage, mødte vi også lange bakker, e�er en kaffepause i Zorge, 
gik det opad. Dog vidste alle, at frokosten ventede for enden af 
bakken – i Braunlage. 
Frokosten indtaget i dejligt solskin.
Ialt 85 km. Med 1.140 højdemeter.

Dag 3.
Søndag – dagen hvor tyskerne virkelig fandt ud på vejene – masser af cykler 
(det var dog mest danskere), biler og motorcykler. 
Vejret var nemlig blevet rig�g flot.
Det skal nævnes, at bilisterne hjemme i Danmark, godt kunne lære noget af 
tyskernes tålmodighed og venlige kørsel overfor cyklister.
Hold 3 kørte nord på mod Goslar – selvfølgelig op og ned. Bl.a. på en større vej, 
med en lang nedkørsel på ca. 10%. Da Claus ”murer” så computeren vise 80 km./t. 
og cyklen begyndte at ryste, stoppede han helt op, inden han fortsa�e 
ned af den lange bakke. 
Bør vel også lige nævnes, at vi på vej hjem skulle bes�ge samme bakke 
– det var en hård omgang.
Vi spiste pizza på torvet i Goslar – i alt 118 km. Med 1.850 højdemeter.

Synes det var en fantas�sk tur, med deltagelse af mange glade klubmedlemmer. Humøret var højt og jeg tror alle nød turen.
Tak �l Diana og Jan for et stort arbejde med �lre�elæggelse af turen.
Mon de gentager successen næste år?   


