
 
 
Indbydelse til kammeratligt samvær i bjergrige omgivelser med Galten CK 
 
Tour de Harzen – socialt samvær og træning 
 

 
 
Sidste år arrangerede klubben den første tur det fantastiske cykelområde "Harzen". Igen i år går turen til 
Harzen - og her skal vi have endnu flere deltagere med. Turen bliver i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag - 
vi ankommer til Hotel Panoramic i Bad Lauterberg onsdag d. 20. maj sidst på dagen til lørdag eftermiddag. 
Du er selvfølgelig velkommen til, at medtage din hustru/mand – der er en del indkøbsmuligheder i Bad 
Lauterberg, kurområde på hotellet, samt rig mulighed for vandring. 
 
På turen bliver der rig mulighed for, at prøve at cykle både op og ned på nogle strækninger der er mange 
gange længere end dem vi kender her hjemme (de længste er ca. 10 km). De 3 dage på cykel giver dig rig 
lejlighed til, at prøve de bedste stigninger og nedkørsler i Harzen. Vi kører i to forskellige hold: "Bjerg-
gedderne" der ikke kan få kørt bjerg/bakker nok - og "Café Teamet" der tager sig god tid til hygge og hjælpe 
hinanden igennem dagens oplevelser. Der bliver på dette team holdt et passende antal "kaffe-pauser"!  
Bakkerne er ikke så stejle, som mange af dem i Alperne - så alle vil, med en passende 
træningsforberedelse, kunne gennemfører turene med "Cafe Teamet". 
 
Transport 
 
Vi fylder bilerne op efter bedste evne – transportudgifterne deles mellem passagerne. For at undgå 
diskussioner og forskelle mellem de forskellige biler, sættes prisen til dkk 500 pr deltager. Afgangstidspunkt 
aftales indbyrdes afhængig af, hvor mange pauser der skal afholdes på turen (grænsekiosker, rygepauser, 
tissepauser m.fl.). Afstanden er ca 600 km fra Østjylland – heraf hovedparten på motorvej – de sidste 20-30 
km på landevej! Hvis du har mulighed for, at lægge bil til, så er det vigtigt du skriver dette på tilmeldingen – 
her under hvor mange passagerer du kan have med. 
 
 



 
Overnatning 
 
Der overnattes på Familotel Panoramic i byen Bad 
Lauterberg (www.panoramic-hotel.net). 
Hotellet er et 15 etagers hotel - et typisk 
betonbyggeri fra sidst i 70’eren og er derfor 
selvfølgelig ikke helt nyt – men alle faciliteterne er 
der: swimmingpool, kurområde, restaurant, butikker, 
barer og meget mere. 
Vi kan benytter os af, at man kan tage cyklerne med 
i elevatoren op til værelserne, hvor de kan stå på 
altanen – alternativt har vi mulighed for at leje en 
garage til EUR 8 pr døgn. 
  
Byen Bad Lauterberg er en hyggelig by med gode 
indkøbsmuligheder (Lidl, sportbutikker, tøj m.m.). 
 
 
Hotellet ligger ideelt for cykelturene i Harzen – St. 
Andreasberg, Brocken og det legendariske ”Gribbe-
bjerg” ligger lige i baghaven. 
 
   

 

 
Mad 
 
Da det er hotellejligheder vi bor i med et lille køkken, er det mulighed for selv at tilberede maden – men mon 
ikke der bliver enighed om, at besøge af en af byens hyggelige spisesteder en enkelt aften – priserne er 
efter danske forhold billige. 
Morgenmaden er normalt ernæringsrigtig morgenmadsprodukter: yoghurt, A-38, havregryn, müsli, peanuts, 
rosiner eller hvad man ellers måtte ønske sig, så der er noget at tære på, når bjergene skal bestiges! 
Morgenmad skal du selv medbringe – og husk eventuelt kaffe. 
 

 
 



 
Normalt er der ikke nogen egentlig middagsmad, da vi på det tidspunkt er på cyklen – så den vil sikkert 
bestå af: bananer, rosiner, energibarer, gel og hvad man nu ellers kan have i baglommen. Hvis vi får en 
servicevogn med på turen, vil der blive mulighed for, at du selv kan lave dig nogle sandwichs, som medtages 
sammen med skiftetøj, kamera og værktøjskasse i servicebilen. 
 
Når vi kommer tilbage på hotellet i løbet af eftermiddagen, fortjener man normalt et rigtig stor glas kold 
Weissbier, en tur i kurområdet med saunaer og pool (husk ingen bade bukser på i kurområdet, da det er 
”nude” område). 
 
Om aftenen – efter spisningen – bliver der over en diskussion af dagens tur og andre cykelhistorier, normalt 
indtaget: chokolade, vin og en enkelt pilsner til, at bygge dagens kalorietab op igen. 
 
 
Foreløbigt program  
 
Ankomst til Familotel Panoramic i byen Bad Lauterberg sent onsdag aften d. 20. maj 2009 (hvis der er nogle 
der har taget fri og kørt tidligere, så selvfølgelig tidligere). Vi mødes på hotellets bar til en kop øl inden det 
bliver sengetid. 
Det endelige program for turene de enkelte dage bliver først præsenteret ved ankomst til Harzen, men 
følgende steder vil helt sikkert blive besøgt: St. Andreasberg (her er der mulighed for at prøve stigningen på 
18% midt i byen – længde omkring 500 m, samt 15% stigningen i udkanten af byen, som er en hel del 
længere),den 9 kilometers opkørsel til Brocken i 1140 meters højde,�����������	�Hohegeiss, Zorge og 
mange flere. 
 
 
Niveau 
 
Vi deler os i to grupper, da der skal være plads til både de mest seriøse og de lidt mindre seriøse 
Der er motionsryttere med vægtklasser fra fluevægt til supersværvægt der deltager og med forskellige 
forudsætninger. Vil påpege der er plads til alle på denne tur, men garanterer ikke for, hvordan de forskellige 
væddeløbshingste reagerer, når de kommer til bunden af en opkørsel, men efter opsamlingen på toppen, er 
det sidste mand der bestemmer farten. Hvis nogen skulle få en kriser under vejs, er der altid en parat med 
en hjælpende hånd. 
De anbefales dog, at man har fået gang i regelmæssig træning i måneden inden turen til Harzen og en 
gearing på 12-27 bag på vil også kunne hjælpe de fleste. 
Turene bliver planlagt således, at der startes ud samlet, men efter vi sammen har varmet op de første 5 km 
deles vi. 
 
 
Beklædning & service 
 
Temperaturen kan svinge meget i denne periode af året i Harzen – også i løbet af en dag. Man kan nemt 
risikere at starte ud m morgenen i 5 C og overskyet vejr – måske også i lidt småregn – for derefter til middag, 
at kører i temperaturer på 25 C fra en skyfri himmel. Dette stiller store krav til ”garderoben” på turen. 
 
 



 

 
 
 
 
Tilmelding 
 
For at sikrer os de nødvendige antal værelser er tilmeldingsfristen senest 15. april 2009.  
Deltagerne afholder selv hver især sine udgifter i forbindelse med turen.  
 
Send en mail til: info@galtenck.dk 
 

 
HUSK - i år skal vi have bred tilmelding til arrangementet! 
 
Uden tilstrækkelig bred opbakning vil klubturen ikke blive gentaget næste år. 

Sidste års deltagere i 
Harzen-turen - her efter 
turen til toppen af det 
højeste bjerg i Harzen: 
Brocken i det gamle 
Østtyskland. 



 

 
På turen mod Goslar 
 

 
 
Opsamling lige efter Sct. Andreasberg 



 

 
Efter besøget på "Gribbebjerget. 
 

 
 
Selvfølgelig er der tid til hygge - også under cykelturen. 
 



 

 
 
En af opkørslerne i Sct. Andreasberg. 
 


