
Ged i Harzen – Klubtur 2010 
 
Med et ordentligt knald brister gummiet og tømmes for indhold. Situationen er kritisk for 
ejermanden af gummiet - kan han gennemfører den planlagte aktivitet?  Det er lyst og stedet er en 
halvvåd tysk parkeringsplads en torsdag eftermiddag lige før klokken fire. Der er dog andre 
situationer, hvor et bristet gummi ville have livsvarigt indvirkning på ejermanden, men i dette 
tilfælde er det en gummislange i et fordæk på en Fulcrum hjulsæt det brister - og ejermanden må 
lægge ryg til mange kommentarer omkring manglende tjek af udstyret ind afrejsen. 
Vi befinder os i Bad Lauterberg og 30 forventningsfulde medlemmer af Galten CK skal ud på 
klubturens første udflugt i Harzens bjerge. For en del medlemmer er det første gang de skal cykle i 
Harzen - og for flere endda første gang de skal cykle i bjergene, så en vis nervøsitet anes.  
 
Medlemmerne deler sig op i to grupper - den ene gruppe kaldet "Café teamet" ledet af Ivan og Peder 
- og den anden gruppe "Bjergged Teamet" med undertegnede som tur guide. 
Det er 3. år i træk vi er i Harzen og for mit vedkomne det 6. år i træk med udgangspunkt fra Hotel 
Panoramic i Bad Lauterberg, så jeg kender efterhånden området ganske godt. 
 
Vi - "Bjergged Teamet - begiver os først af sted, Cafe Teamet afventer de sidste deltagere fra 
Tjørnehaven Expressen, som har brugt lidt længere på turen fra Galten til Harzen på grund af 
deltagernes noget mindre blære. 
 
Vi er 11 deltagere på teamet, der sætter kursen mod St. Andreasberg - byen som vi vil komme til at 
stifte bekendtskab med rigtig mange gange. Vi er ikke mere end lige kommet ud af Bad Lauterberg 
inden de første regndråber rammer os og desværre tager til. Lige præcis det vejr vi havde frygtet - de 
foregående mange dage havde budt på masser af regn og kun meget lidt sol i Harzen. Øv, øv.  
 
Det stiger svagt 2-3% de 10 km mod St. Andreasberg - og lige inden vi rammer stigningen ved 
skihejset/bobslædebanen ved byen ophører regnen heldigvis. I stedet bliver vi fugtig inde fra 
efterhånden som kroppens muskler skal bruge energi på at løfte ens vægt og cyklen en del 
højdemeter op. Gruppen bliver hurtigt spredt ud med de medlemmer med mindst vægt hurtigst oppe i 
byen. En del medlemmer puster allerede, men jeg kan heldigvis opmuntre dem med, at det er den 
nemmeste af de 4 opkørsler til St. Andreasberg - som vi selvfølgelig skal prøve alle samme i løbet af 
de 4 dage vi er i Harzen.  
 
Vi fortsætter op gennem byen og op mod "halmmanden" et stykke uden for byen, hvor det stiger hele 
vejen. Halmmanden skal være vores fix-punkt de næste dage, hvor vi skal kører de alvorlige stigning 
op igennem byen, men det er heldigvis ikke i dag. 
 
Det fortsætter med at stige de næste kilometer op mod Sonnenberg - da vi når toppen har vi kørt op 
ad mere eller mindre i knap 20 km. Alle når toppen i fin stil. Her fra går det ned ad de næste mange 
kilometer mod Braunlage med en vis nedkøling til følge - de sidste to kilometer mod Braunlage er 
normalt en rigtig fed nedkørsel, men ikke i dag - vejen er våd, jeg fryser og hold krampagtigt fat i 
styret og kører forsigtigt, jeg frygter lige som flere andre, at cyklen skal forsvinde under mig på den 
fedtede vej. 
 
Heldigvis har vi ingen uheld. Vi fortsætter igennem byen endnu en fin og knap så kringlet nedkørsel 
inden vi igen skal have varmen på en opkørsel. De efterfølgende 5 kilometer tilbage mod St. 
Andreasberg går op ad serpentinevejen. Der bliver kørt pænt til og gruppen splittes i flere grupper. 
 



Lige før byen er der opsamling, hvor efter vi forsætter ind i byen. Regnen er vendt tilbage og vi 
bliver hurtigt drivvåde. Vi kører ned gennem byen af den lange og stejle 15 %  "fald" - denne gang 
fra de lette side, hvor vi kan nøjes med at bruge bremserne. 
Jane kører rigtig godt op ad, men det er absolut ingen hemmelighed, at hun hader og frygter disse 
nedkørsler. 
 
Vi venter på Jane ved frakørslen mod Sieber, som er vores næste mål - en tur vi trods vores 
gennemblødte tøj "glæder" os rigtig meget til. Kort tid efter ankommer Jane, gennemblødt og 
rystende af kulde, hun har ikke lyst til flere "udflugter", så hun vil meget gerne direkte hjem. Trods 
vores "store lyst" til de ekstra 20 km, vælger vi dog og være solidarisk med Jane og kører direkte 
hjem. Dagens tur blev på 52 km. 
 
Om aften havde vi sat hinanden stævne på en af Bad Lauterbergs restauranter, hvor vi havde 
restauranten mere eller mindre for os selv. 
Tilbage på hotellet blev det til et besøg i baren for en del medlemmer, hvor vi bruge en times tid 
inden det vare sengetid - næste dage ventede endnu flere og hårdere udfordringer. 
 
Fredag: 
 
Det var med en vis frygt og spænding jeg trak gardinet fra næste morgen kl 07:20 - skulle vi igennem 
endnu en dag med regn?? Det regnede heldigvis ikke, men det var diset og overskyet. men det var 
OK, barer det ikke regnede. 
 
Sammen med Jan Bøllingtoft og Michael Westergaard, som jeg delte værelse med, kastede vi os over 
havregrynene og Nes-caféen, samtidig med dagens komne udfordring blev drøftet.  
 

 
 



Jan Bøllingtoft havde sammen med Michael Schriver, Morten Pedersen og Jannie Hansen aftalt, at 
det vil kører som et "Bjergkid Team". Deres plan var, at følges med "Bjergged Teamet" så lang tid 
som muligt indtil kræfterne slap op. 
 
Oven på gårdsdagens vejr var jeg meget i tvivl om, hvor meget tøj jeg skulle tage på. For at undgå, at 
fryse kroppen tog jeg en cykeljakke inden år GCK trøjen, samt en "halvgardering" i form af korte 
bukser med løse ben.  
Netop som jeg trillede cyklen ind på parkeringspladsen foran Hotel Panoramic 15 minutter for den 
planlagte start, brændte solen den sidste dis af og tittede frem med sine varmende stråler. Det løse 
ben blev hurtigt hevet af og placeret i baglommen. 
 
For Bjergged/kid teamet ventede udfordrerne 130 km - vi var 14 der satte kurs mod St. Andreasberg 
og dagen ville starte brutalt med den hårde stigning om gennem St. Andreasberg.  
Det er en stigning der virkeligt får sveden frem på panden og næsten fortsætter i den uendelige med 
de 15 % op gennem byen. Igen har de enkelte rytters vægt, samt hvor mange kræfter den enkelte 
rytter investere på stigningen, betydning for, hvor hurtigt "halmmanden" uden for byen nås.  Gennem 
alle dagene kunne jeg dog ikke undlade at være imponeret af, hvor flot turen yngste deltager gjorde 
det - 14 årige Andreas Lerche, som kunne gøre sig gældende blandt de hurtigste på stigningerne. De 
to piger på Bjergged Teamet - Jannie og Jane - viste også imponerende evner på stigningerne. 
 

 
Bjergged Teamet ved ”halmmanden” uden for St. Andreasberg 
 
Næste del af turen var en udfordrende nedkørsel fra Sonnenberg mod Osterrode - 8 km stejl 
nedkørsel, som enten er elsket eller frygtet, afhængig af, hvordan man har det med nedkørsler. Det er 
heldig vis på en rigtig fin asfalt, bred og overskuelig, så der var rigtig god mulighed for høje 
hastigheder. 
 



 
 
Lige inden dagens næste opkørsel, havde gårsdagens uheldige rytter med det bristet gummi, 
problemer med gearene. Lidt uheldigt når jeg nu en gang i en mail havde anmodet deltagerne om, at 
tjekke deres materiel grundigt inden turen til Harzen. 
Vi fortsætter af en rigtig fin serpentinerstigning efter Osterrode, hvor vi blev delt i flere grupper. 

 
Frokost i skoven. 



 
Her efter fortsatte turen mod Goslar, hvor vi efter en middagspause havde en rigtig fin nedkørsel af 
en serpentinevej. Vi havde endnu ikke mødt Café Teamet, som skulle cykle den modsat vej rundt om 
Goslar. Det viste sig, at mens vi kørte igennem Goslar by sad Café Teamet selvfølgelig på café.  
Fra Goslar var det op da de næste 20-30 km - nogle enkelte var begyndt at hænge lidt, men vi satsede 
på, at holde sammen på holdet. Det gjorde det absolut ikke mindre udfordrende, at: Lars Waltoft, 
Jesper og Andreas Lerche på skift forgiftede luften med udslip, der sved i næsebor og øjnene - og det 
skete som regel når de var helt fremme og trække, således "udslippet" kunne sive hele vejen ned 
igennem gruppen. Klubbens første deciplinærsager var absolut under overvejelse. 
 
Vi nåede bunden af de stejle og lange stigning op mod Sonnenberg - en del af den rute vi havde racet 
ned af tidligere på dagen. Som på mange af de andre stigninger, så viste Lars Waltoft, at han kunne 
have andet end luft i kanalerne, han havde også gode ben og evner til, at kører i bjergene. 
På toppen af Sonnenberg havde den uheldige rytter igennem tekniske problemer, han rykkede 
simpelt hen klampen under den ene cykelsko i stykker, da skoen skulle ud af pedalerne. Den sidste 
del af turen hjem, måtte han cykle med kun den ene fod fastspændt - heldigvis gik det ned af de 
meste af de sidste 20 km hjem til hotellet. 
 
 
Om aftenen stod det på et besøg på en Græsk restaurant, hvor alle helt sikkert var godt mætte efter en 
4 retters menu - inklusive drikkevarer løb det op i beskedne dkk 135 for mit vedkomne. 
 
Lørdag 
 
Pinse lørdag morgen klokken 07:00 var dagens første opgave, at tjekke vejret - igen diset og 
overskyet. For ude ventede "kongeetapen", hvor vi virkelig skulle prøve kræfter med bjergene i 
Harzen. Klokken ni gik starten i korte ærmer og ben i strålende solskin. Det vil sige, den blev noget 
over ni for Bjergged Teamets vedkomne, Jane havde observeret en større hul i dækket, så Ryan blev 
i al hast sendt op på værelset efter et nyt dæk.  
Til forskel fra de to første dage, kørte vi ikke den direkte vej til St. Andreasberg - vi kørte langs 
søen/dæmningen uden for Bad Lauterberg på vejen mod Braunlage. Inden vi nåede så langt svingede 
vi fra og tog serpentinevejen op mod St. Andreasberg. Vi kørte ned forbi Skiliften og op på siden 
med den lange og stejle 15% stigning gennem byen - stigningen vi ligeledes havde stiftet 
bekendtskab med dagen i forvejen. Ved Halmmanden var der den sædvanlige opsamling. 
Ved Sonnenberg svingede Michael Schriver fra mod Braunlage, han skulle hjem allerede til middag, 
så han skulle ikke med på den lange udflugt.  
 Vi skulle den modsatte vej - vi kastede os ud i den 8 km lange nedkørsel mod Osterrode. I bunden af 
nedkørslen var der opsamling for de deltager der ikke er så vilde med nedkørsler.  
 
Som kaptajn var det rigtig "sjovt" at skulle fortælle, at vi skulle den samme vej tilbage - det betyder 8 
km stejl opkørsel. Det var en melding der ikke var lige populær hos alle deltagere, men nu var jo 
heller ikke med for, at være populær. Jeg tror nok der blev bandet en del de næste 8 km, hvor 
rytterne kæmpede med stigningen.  
 
Flere af deltagerne var ligeledes ved at være mærket af de foregående dages stigninger - samt det 
hårde udlæg vi lagde ud med denne dejlige lørdag. På en sådan stigning er det nødvendig at finde sig 
eget tempo, som man forventede ville kunne holde helt til toppen uden man gik helt død - men 
samtidig sikrede, man måske fik forbedret eller forsvaret sin placering i den indbyrdes rangliste - en 
hårfin balancekunst. 
 



Efter den hårdtslidende dyst på den lange stigning gik det ned ad de næste mange kilometer mod 
Braunlage - og nedkørslen var en noget mere fed oplevelse end den første dag på en regnvåd vej. 
 
I Braunlage fandt vi en græsplæne, hvor den medbragte madpakke blev indtaget. Efterfølgende gik vi 
på Café - ja, vi ville ikke stå tilbage for Café Teamet - hvor vi fik os en kop kaffe med enten 
æblekage eller jordbærkage - det var rigtig godt. 
 

 
 
Efter Braunlage valgte 6 af deltagerne at vende næsen hjem mod Bad Lauterberg af forskellige 
årsager: Jane, Jannie, Jan Bøllingtoft, Jan Jelle, Andreas Lerche og Jesper Lerche.  
 
Bjergged Teamet var nu pludselig mere end halveret i forhold til da vi startede ud fra hotellet. 
Tilbage var: Ryan, Torben, John "Silver", Flemming, Lars W. og undertegnede.  
Første mål var "Ormebjerget" - Wurmberg - men det lykkes ikke, at finde en asfalteret opkørsel til 
dette bjerg fra Braunlage, så den blev opgivet.  
 
Vi satte kurs mod Wieda, hvor turens næste mål var. Det var en rigtig fin nedkørsel det meste af 
vejen, så strækningen blev hurtigt tilbagelagt. I Wieda ligger - godt skjult - opkørslen til den 
legendariske "Gribbebjerg". Det viste sig efterfølgende, at Cafe Teamet ikke havde fundet dette bjerg 
- eller måske snare valgt ikke at finde det. 
 
Vi begav os op igennem skoven, hvor den flere steder stiger med 10-12% over længere strækninger - 
og der blev kørt om titlen som årets "Grib" - og det blev Lars Waltoft der først nåede toppen. 



Efterfølgende var det ned samme vej, hvor Torben blev samlet op - han var løbet ind i en punktering 
på vej op. 
 
Vi fortsatte mod Zorge over endnu en stigning inden dagens sidste større udfordring stod på 
programmet - en lang og sej stigning op mod Höhegeiss. 
 
Efter en lille pause gik det hjemad over Braunlage - fra Braunlage blev der kørt rulleskift mod Bad 
Lauterberg, så der blev trukket godt igennem. 
Tilbage på hotellet blev det til et besøg i kurområdet for undertegnede og flere andre. Sauna, is-bad 
og dampbad fik sveden frem igen. 
 
Aftensmaden skulle indtages i hotellets restaurant - og her var det ikke alle der blev lige mætte, 
specielt ikke, når man ikke læser menukortet godt nok. Lars og Jesper præsterede, at bestille to 
asparges forretter til henholdsvis forret og hovedret. 
 
Efter aftensmaden stod den på hygge på én af værelserne. Her stod den på store mængder af chips 
suppleret med rødvin, øl og sodavand. - samtidig med, at CL finalen i fodbold blev fulgt. Klokken 
23:00 gik de fleste af deltagerne til køjs efter endnu en dag med masser af hårdt arbejde. 
 

 
 
Søndag 
 
Sidste dag på turen - og det skulle kun være en kortere tur - de fleste deltagere var efterhånden godt 
møre af de mange dage i træk i det hårde terræn. Igen en dag med fantastisk vejr. 
Første stigning var på strækningen mod Sieber - og igen skulle vi tilbage samme vej. 



Næste mål var den berømte 18% stigning op gennem St. Andreasberg. Den er heldigvis ikke så hård 
som 15% stigningen op igennem byen, da den er en hel del kortere. Det sidste var nedkørslen af 
serpentinevejen og ned forbi søen/dæmningen inden den sidste kilometer var tilbagelagt. 
 
En vellykket klubtur til Harzen anno 2010 var gennemført - den bedste af de 3 ture klubben har haft 
til Harzen og med rekordmange deltagere - 30 medlemmer. 
 
/ Ib Meineche 
 
PS. Hvis nogle af medlemmerne observerede en sort sky på vej hjem på motorvejen mod Danmark, så var det ikke uvejr 
der var under optræk eller en askesky fra Island - det var i stedet undertegnes Ford Mondeo der havde pumpede diesel i 
stride strømme ind i motoren med en sort udstødning til følge. Det har Preben Jessen heldigvis efterfølgende fået styr på. 
  

 


