
Hej GCK 

Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre 

MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til.  

Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger i 1200 meters højde og i nærheden af Stelvio-passet. Vi kørte fredag 

3/9 kl. 21.00 og ankom lørdag kl. 9.30 - det passede med, at vi kunne få morgenmad på hotellet.  

Da alle var ankommet og cyklerne igen var samlet, kørte vi ud på vores første tur, der bød på sent 

middagsmad på et refugio i 2000 meters højde. Derefter cyklede vi videre ud i landskabet, det blev til en tur 

på 46 km og 1380 hm. 

 Søndag skulle vi ud på en længer etape. Vi startede med at køre igennem byen og tværs over torvet, hvor 

der var en del mennesker samlet og ikke en eneste sagde et ondt ord om cykellisterne der kom på torvet, 

derimod blev der givet plads - det ville ikke være sket i Danmark. Vi kørte ud af byen og svingede hurtig ind 

på en grusvej, hvor det steg ca. 9 %. Da vi havde kørt et kort stykke, stoppede vi og fik at vide, at vi mødes 

på toppen. Vi kørte videre og rundt om næste sving gik vejen lige op i himlen - 3 km med en gennemsnitlig 

stigning på 15 % - der kom pulsen op, og der blev skiftet ned på lav klinge. Vi kørte op til Cancano søerne og 

videre til St. Maria, der ligger i Schweiz, hvor vi spiste frokost.  

Herefter kørte vi tilbage og op af Umbrail passet, der slutter i 2500 meters højde, men så gik det nedad og 

hjem til hotellet - maks. hastighed på nedkørslen var 78 km/t - så går det friskt på MTB!!. Turen bød samlet 

på 81 km og 2560 hm.  

Mandag skulle vi ud på den længste tur, der viste sig at være 102 km, men det var på asfalt 90 % af turen. Vi 

startede ud fra hotellet og kørte op mod Stelvio passet fra Bormio-siden. Vi kørte op til Umbrail passet i 

2500 meters højde og drejede af og kørte ned af passet og ind i Schweiz og videre til Italien igen for at gøre 

ophold i en lille by , hvor vi  spiste frokost. Efter frokosten gik turen til byen Parco for at begynde 

opstigningen til Stelvio passet og de berømte 48 hårnålesving. Vi lavede et stop i 1700 meters højde, hvor vi 

delte os i 2 grupper og kørte mod toppen. Det var en fantastisk oplevelse at køre op igennem alle svingene - 

og så samtidig køre forbi cyklister med smalle dæk og højprofil fælge. Bjerget/bakken ender i 2780 meter 

højde - og her kan man sige, at der er koldt på toppen. Vi fik en hurtig kop kaffe, tog tørt tøj på og ventede 

lidt på den anden gruppe, men så kom tågen og i løbet af kort tid, var hele toppen dækket af tåge, så var 

det bare med at komme op på cyklen og komme ned af bjerget i en fart. Som sagt før var turen på 102 km 

og 3300 hm. Fantastisk oplevelse.  

Tirsdag skulle vi have rullet en kort tur på ca. 30 km, men det stod ned i stænger, så det blev en tur bil rundt 

i landskabet. Vejrudsigten havde sagt regn igen onsdag, men da vi havde spist morgenmad, så det fornuftig 

ud, vi besluttede derfor at rulle en tur op til et refugio, der lå i ca. 2000 meters højde Vi kom af sted og 

startede ud på asfaltvej, men efter ca. 4 km gik turen videre på grus, og der var nogle grumme stigninger 

undervejs. Da vi kom op i ca. 1800 meter begyndte det at regne, så tempoet blev sat op. Da vi nåede 

refugiet, var vi blevet lidt våde og kolde, men da vi parkerede vores cykler, kom en lille mand ud, han var 

ca. 140 cm og havde et stort smil. Vi blev hurtigt vist indenfor, og der blev tændt op i brændeovnen 

samtidig med, at vi tog tørt tøj på. Den lille mand, og hans lige så lille kone, får hurtig sat noget mad på 

bordet - først skinke og ost derefter pasta. Inden vi gik i gang med pastaen, var der kommet varme på 

brændeovnen og alt vores tøj blev hængt op, så det kunne tørre. Mens vi spiste pastaen blev ovnen startet 

op ude i det primitive køkken, en af deltagerne havde fået våde sko, og hvad gjorde konen? Hun slog 

ovnlågen ned og stillede hans sko til tørre på lågen - og det må man jo sige var god service. Efter frokosten 



var det så små holdt med at regne. Vi steg på cykler og kørte ned til hotellet. Det blev til en tur på 35 km og 

1200 hm. Da vi ankom til hotellet, lavede vi en hurtig omklædning for at tage op til et gammelt badehotel 

med termiske bade. Her var alt lige fra sauna til mudderbade og udendørs boblebad. Turen i de termiske 

bade slutter med en velfortjent weissbier.  

Torsdag gik turen op til Refugio Pizzini, der ligger i 2740 meters højde. Igen blev der brug for den lille klinge 

og gode bjergben, da vi ramte toppen fik vi frokost. Efter frokosten kørt vi hen over bjergkammen - en tur 

på ca. 5 km med en fantastisk udsigt. Derefter starter nedkørslen, vi fik drejet af engang for tidlig, hvilket 

betød et nedkørselsstykke, hvor Garmin viste 38 % hældning. Da vi stoppede i bunden lugtede det meget af 

varme bremser…, det viste sig også, at på en af cyklerne kogte bremsevæsken, så havde vi også prøvet 

det… Igen en fantastisk tur på 50 km og 1750 hm.  

Fredag var sidste dag på cyklerne. Sønnen fra hotellet havde lovet at vise lidt rundt i landskabet. Turen gik 

først hen til en lille MTB-bane, som de havde lavet til undervisning af cyklister, der måtte ønskede det. 

Herefter gik turen op til skisportsstedet Bormio 2000, hvor vi sad og fik en kop kaffe og nød solskinnet. 

Derefter kørte vi ud på nogle fede singletracks og videre til en lille hytte, som tilhørte hotellet. Hytten lå lige 

midt på en bjergskråning med en fantastisk udsigt. Vores guide spurgte, om vi ville have en kold øl - det 

kunne vi ikke sige nej til. Så gik turen tilbage til hotellet, det blev til 35 km og 1400 hm. Cyklerne blev vasket 

og pakket, så vi var klar til at starte hjemturen mod Danmark efter aftensmaden.   

Jeg kan kun sige, at det var en fantastisk og et kanon hotel. Virkelig super service og dejlig mad. Det er jo 

altid rart at kunne smide sit beskidte cykeltøj i en kurv efter dagens tur, for derefter hente det næste 

morgen tør og rent.  

 

Lidt praktiske oplysninger: 

”Hm” er ikke håndmadder men højde meter  

Refugio er et spise- og afslapningssted 

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det 

ekstra dæk hele ugen?) 

Hvis man skal på sådan en tur, er det en god ide, at man inden afrejse, tage sin MTB og køre en tur på 

mindst 6 timer, for det er ikke det samme som at sidde på en racer...  

Husk buksefedt!! En dag kørte jeg med 2 sæt cykelbukser, da jeg dagen forinden ikke havde husket det - og 

det er ikke hverken specielt godt eller rart. 

 



 

Tågen på Stevio 

 

48 sving op til Stelvio passet 



 

Der var langt ned til højre 

 

Smukt ikke 



 

Hotellet vi boede på  

 

Frokost dag 1  



  

Sko til tørre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over stok og sten 



 

Umbrail passet  


