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Harzen 2017 
Til pinse skal vi på Galten CK’s traditionelle, hyggelige 

og meget succesrige Harzentur. Det er en unik 

mulighed for at lære andre i klubben at kende, og 

samtidig lære sig selv at kende i et bjergrigt terræn.  

På turen er der lige meget fokus på det SOCIALE og det 

TRÆNINGSMÆSSIGE.  

Vi har igennem de seneste 9 sæsoner, bortset fra 

sidste år, været afsted til Harzen som en tilbagevende tradition. Det har alle gange været en herlig 

oplevelse, både socialt og cykelmæssigt. Så jeg kan kun opfordre alle ”nybegyndere” og ”erfarne” til at tage 

med på denne tur, så du kan opleve og genopleve den hyggelige atmosfære i Harzen og de ”hyggelige” 

stigninger omkring i landskabet. Der venter mange ”gode” oplevelser i Harzen. 

Efter mange år i Bad Lauterberg, skifter vi i år opholdssted til Braunlage. For det første, er det rart at prøve 

noget nyt, og for det andet ligger Braunlage en lille smule mere centralt i forhold det fantastiske 

cykelterræn der er i Harzen. Sidst men ikke mindst, så er der i Braunlage et lidt mere attraktivt byliv med 

flere butikker, cafeer m.m. Så alt i alt, bliver det rigtigt spændende at flytte vores ophold til Braunlage. 

Her er lidt praktiske oplysninger som du skal være opmærksom på.  
Turen 

Jeg vil starte med at oplyse, at  

der allerede er 16 – 17 deltagere tilmeldt, 

inkl. et par ”koner”, dvs. nogle der ikke skal cykle. Så er du i 

tvivl om din hustru eller mand skal med, så er der selskab til 

dem, der ikke skal cykle. Så det er bare at tage din partner 

med.  

Turen strækker sig fra fredag den 2. juni til og med mandag 

den 5. juni. Altså i pinsen. Det sene tidspunkt for pinsen i år, 

er næsten en garanti for, at vi får rigtigt godt vejr i Harzen. 

Vi kører turen frem og tilbage i privatbiler, og det er kutyme, at såfremt der er ekstra passagerer med i 

bilen, betales der en pris for transport på kr. 600,00 for denne samkørsel- tur/retur. Det er op til dig selv at 

arrangere selve køreturen sammen med dine kammerater i klubben, f.eks. hvornår I starter i Galten og 

hvornår I kører hjem fra Harzen. 

Af hensyn til den kortere cykeltur fredag eftermiddag, anbefales det, at du kører hjemmefra fredag senest 

kl. 8:00. Der er, afhængig af trafikken igennem Hamburg m.m., normalt mellem 6 – 7 timers kørsel til 

Harzen. 

En lille praktisk oplysning er, at Preben Jessen har mulighed for, lige nu, at tage yderligere 5 cykler med i sin 

transporter. Prisen er kr. 100,00 der afregnes direkte til Preben.  

 

Som udgangspunkt bliver turene i Harzen således 

Fredag: Kortere tur af 2 – 2,5 times varighed 

Lørdag: Længere tur af ca. 6 – 8 timers varighed afhængig af vind og vejr. 

Søndag: Længere tur af ca. 6 – 8 timers varighed afhængig af vind og vejr. 

Mandag: Mulighed for en kortere tur af 2 – 2,5 timers varighed. 

 

Som udgangspunkt opdeles turene i 2 niveauer. Niveau 1 holdet tager på de lidt lettere og lidt kortere ture, 
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og niveau 2 holdet tager på de mere strabadserede og længere ture.  

Selvom bakkerne i Harzen er temmelig stejle og lange, sammenlignet med det vi normalt cykler i omkring 

Galten, så skal du ikke blive bange for at tage med. Der vil også blive arrangeret ture, som du kan deltage 

på.  

 

Prisen 

Vi skal bo på det hyggelige Hotel Achtermann (se 

medsendt bilag omkring hotellet), eller klik på 

linket). Vi har på nuværende tidspunkt reserveret 

12 dobbeltværelser, men der er mulighed for at 

få flere værelser, hvis vi overholder de tidsfrister, 

der er lidt længere ned i dokumentet.  

Pris pr. deltager i dobbeltværelse er kr. 1.160,00 

for de 3 overnatninger, og det er inkl. 

morgenmad og aftensmad. Det eneste du selv 

skal betale udover dette, er din transport og hvad 

du evt. spiser og drikker i løbet af dagene på 

cyklen. 

Tilmelding 

Der er rykket lidt på de forskellige datoer siden vi sendte informationer ud om turen for et par måneder 

siden, så du skal være opmærksom på nedenstående deadline for bindende tilmelding. 

 

10. maj: Seneste tilmelding og samtidig betaling af depositum på kr. 600,00. Dette er 

bindende og beløbet kan ikke som udgangspunkt betales tilbage. Restbeløb betales 

som udgangspunkt direkte på hotellet. Normalt ved ankomst. 
 

Du skal tilmelde dig til Finn Knudsen på fhknudsen@gmail.com senest den 10. maj. Finn vil derefter oplyse 

dig om, hvordan du skal indbetale dit depositum. 

Inspiration 
Som nævnt tidligere, så har Galten CK været i Harzen samlet set 8 gange igennem de seneste 9 år, så vi er 

mange, der har haft mange rigtigt gode oplevelser i det bjergrige område i Harzen.  

Som inspiration, kan du se eller måske gense et par af de videoer der er lavet fra de tidligere år i Harzen.  

 

Turen 2009: https://www.youtube.com/watch?v=6kgjE5NKtRc&t=136s 

Turen 2010: https://www.youtube.com/watch?v=s2RjHBMovLE 

Jeg håber, du føler dig inspireret til at tage med på turen.  

Er du i tvivl om noget vedrørende turen, eller du gerne vil have lidt mere praktisk information, er du 

velkommen til at kontakte Finn Knudsen på fhknudsen@gmail.com, eller Torben Henriksen på 

torben@tirsa.dk. 

På vegne af Eventudvalget 

Torben Henriksen 
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