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Med cyklen i feriebagagen 
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Sommerferien er sikkert et overstået kapitel for de fleste, men på nuværende tidspunkt hvor denne 
artikel skrives, sidder jeg på en terrasse i St. Maxime på den franske middelhavskyst i 30 graders 
varme. Cyklen står ”opstaldet” i lejligheden – den og jeg har tidligere på dagen sammen været på 
”et togt” i bjergene. 
Min cykel har været en fast bestanddel af feriepakningen de senere år, når vi er draget på 
sommerferie – og den går som regel syd på i varmen. 
 
Det har altid været en god oplevelse, at have cyklen med – for det første er der mulighed for, at 
træne/cykle i noget andet terræn end vi normalt gør i Danmark – med bjerge i mere eller mindre 
grad afhængig af, hvor ferien går hen og cykelturen planlægges til at gå hen. Nu kan ferien 
selvfølgelig også foregå i Danmark, men her kender de fleste til de gode cykelmuligheder rundt 
omkring i landet, så det bliver ikke beskrevet nærmere. 
 
For det andet, så er der mulighed for, at få luftet de korte udgaver af cykeltøjet – ingen store 
cykeljakker eller skoovertræk. 
 
For det tredje får jeg set en hel anden del af feriestedet – væk fra turistområdet – små bjergveje 
gennem godt gemte landsbyer og mange steder med hel fantastisk udsigt – i et uspoleret område. 
 
Samtidig vil du helt sikkert støde på andre cykelmotionister, som har fået samme ide.  
 
Hvordan arrangeres det så i praksis? – det behøver ikke være så besværligt. Jeg har en Thule 
cykelholder til 2 cykler (den kan også fås til 3 cykler – hos eksempelvis Galten Knallert og Cykler). 
Den er en smule dyre end de fleste andre, men til gengæld er kvaliteten i orden – indbygget 
lygtebom/nummerplade og så kan den nemt vippes med cyklerne på, så man nemt kan komme til 
bagagerummet. Cyklen sidder godt fast – og du behøver ikke være bange for, at den pludselig ligger 
og flyder på autobahn eller en anden udenlandsk motorvej. Brændstofforbruget er selvfølgelig lidt 
større, afhængig af, hvor mange cykler du har spændt bag på. Der er andre producenter, der laver 
sikkert ganske udmærkede cykelholdere, men dem kender jeg ikke så godt.  
 
Alternativt er der nogle, som køber en cykelholder til tagbøjle – det er også en fin løsning, men lidt 
mere besværligt, hvis man en søndag formiddag skal have mountainbiken med til Ry eller lignende. 
Samtidig kræver det, at man husker, at man har en eller flere cykler på taget inden man kører ind i 
et parkeringshus eller carport – det har jeg hørt eksempler på personer som har glemt dette – det 
blev en dyr fornøjelse!! 
 
Ned gennem Europa vil det være en god ide, at låse cyklen fast med en kædelås til cykelholderen, 
således man ubekymret kan forlade cyklen i forbindelse med toiletbesøg eller spisning på en 
rasteplads. Fremme ved feriemålet bør man altid tage cyklen med ind i 
lejligheden/huset/mobilhome/telt/campingvogn. 
 



Charterferie er heller ikke nogen forhindring i, at tage cyklen med på ferie. Jeg har en cykelkuffert, 
hvor med cyklen sikkert kan transporteres frem til feriemålet. Man skal dog være opmærksom på, at 
en sådan kuffert er meget stort og vil kræve opmærksomhed i forbindelse med transporten til 
lufthavnen. Det er ligeledes muligt, at leje en cykelkuffert i de fleste danske lufthavne – se dette 
link. 
Det koster ekstra, at få en cykel med flyet – jeg betalte sidste år 350 kr tur/retur til Mallorca – du 
bør under alle omstændigheder i forvejen kontakte rejsearrangøren. 
 
Alternativt kan du de fleste steder fremme på feriemålet leje cykler. 
 

 
Billede: Cykelferie i Harzen (Lasse”der hilfe-rytter”, Skipper og Jimmy). 
 
Inden ferien er det en fordel, at studere hvilke cykelmuligheder der er i området – hvis det er bjerge 
du går efter, kan du med fordel tjekke de links vi har liggende på vores hjemmeside under ”Links” i 
sektionen ”Bjerge udland”. 
Har du ikke et tilstrækkeligt detaljeres kort for området, kan de normalt købes i et større 
supermarked fremme på destinationen for omkring 5-8 EUR. Undgå de større veje og prøv at finde 
en rute af mindre veje. På flere steder er det muligt, at møde frem på et specielt sted i 
byen/feriestedet og køre med andre turister/lokale. Tjek eventuelt det lokale turistbureau eller 
cykelhandler. 
 



Hvis du skal cykle i bjerge, at det sikkert nødvendig med en anden gearing – tag eventuelt en snak 
med nogle af klubbens erfarne medlemmer. 
 
De dage jeg har cyklet på ferien, er jeg normalt stået tidligt op – det kan være ret anstrengende at 
cykle i heden senere på dagen – så har jeg allerede cyklet 1-2 timer inden resten af familien står op. 
Der ud over syntes jeg, at ophold ved en swimmingpool er ”dødens pølse” – så kan familien meget 
passende gå til poolen inden jeg kommer tilbage. På ovenstående måde, går jeg ikke glip af ret 
meget samvær med familien under ferien. 
 
Der er rigtig mange områder, hvor jeg har haft cyklen med: i år ved Nice, hvor der er bjerget Col de 
Vence, som er kendt af de fleste professionelle ryttere som et godt træningsbjerg. En stigning på 
omkring 9 km der stiger jævnt med 6-7% hele vejen op. Af andre kan nævnes stigningen op til 
Chäteaunuf-vileviele og mange andre. Den anden uge var vi ved St Maxime – ligeledes den Franske 
Riviera – her er bjergene knap så udfordrende, men stadigvæk nok til en god gang træning. Fra St. 
Maxime køres mod Plan-de-la-Tour. Her fra er der en god lang stigning mod la Garde-Freinet over 
Col de Vignon. Der kan også køres mod Col de Vignon fra ferieområdet Port Grimaud/St.Tropez. 
Fra toppen kan der køres mod Vidaubun, så kan man efter en nedkørsel vende om og tage 
stigningen én gang til (hvilket kan anbefales). 
 
Jeg har tidligere holdt ferie i Sydfrankrig ved den Franske Riviera/Provence med cykel i bagagen - 
et område jeg kraftigt kan anbefale. Det var ved Cannes/Grasse området. Fra Grasse og op mod 
eksempelvis Col de Ferrier og Plateau de Caussois er der nogle gode stigninger. 
 
Andre områder, hvor jeg har haft cyklen med, er: Costa Brave i Spanien, Alpe d’Huez, Toscana i 
Italien og Mallorca – både Toscana og Mallorca benyttes af mange af de professionelle cykelhold – 
og selvfølgelig af alle os andre og er rigtig ”fede” områder at cykle i. 
 
Flere af klubbens andre medlemmer kender sikkert helt andre områder, hvor cyklen kan tages med – 
så vær ikke bange for, at kaste dig ud i cykeludfordringer i sommerferien. 
 
 
/Ib Meineche 
 



 
Billede: Henrik Carlsen – MTB’en med til USA. 


