
                           COAST TO COAST 2004 
 
I foråret 2004 var der nogle som syntes at G.C.M. skulle deltage i coast to coast i 
Frankrig i uge 38. Der var12 medlemmer der ville med, og det syntes jeg var en god 
ide, så jeg bestemte mig for at deltage. 
Da jeg havde tilmeldt mig, bestemte jeg at cykle mange højder meter som træning 
inden vi skulle af sted, da turen i gemmen Pyrenæerne med 6 Etape på 650 km og 
10.500 højde meter, inden vi tog af sted til Frankrig havde jeg kørt 6.000 km og 
34.000 højde meter. 
Fredag d. 10. september skulle vi med bus fra Kolding kl. 9.45. Bus turen tog 26 
timer i gemmen Tyskland, Belgien, Luxemborg og Frankrig, på vej til Frankrig skulle 
vi give Dan Frost besked om man ville køre på hold 1-2 eller 3, jeg valgte hold 2 og 
så fik vi en cykeltrøje, som kun deltager på coast to coast får, den kan altså ikke 
købes. 
 Lørdag eftermiddag kom vi til Bayonne ved Atlanterhavet, vi fik pakket ud og 
derefter tog vi en cykel tur ud til Atlanterhavet, Steen var ude at bade, turen var bare 
på 30 km. 
1. Etape – Kurt skulle med hold 1, vi andre skulle cykle på hold 2, denne etape var 
det man kalder flad med et bjerg på som var Col d`Osquich med en stigning på 7,7% 
og vi kom op i 500 meters højde, men efter frokost blev der indlagt en ekstra bakke 
på 21 % for hold 2 var det valgfrit om man kørte op, Steen og Henning kom til 
toppen, vi har hørt at kurt også kom op, derefter gik turen til dagens Hotel i Barus, 
som til slut havde en stigning på 8 km. 
Dagens etape var på 105 km og 1917 højde meter. 
2. Etape kom vi ind på de store og kendte bjerge men de første ca. 60 km. Var flad, 
men så skulle vi op på Cold`Aubisque på 1709 meter med en stigning på 7,2 % 
opkørsel var på 17 km, og så havde vi Col du Soulor på 1474 meter, derfra gik det 
ned til vores Hotel i Agos-Vidalos. 
Dagens etape var på 96 km med 2145 højde meter. 
3. Etape kom bjerget som man kender fra Tour de France, Col du Tourmalet  på 2115 
meter og en stigning 7,7 % opkørsel begyndte efter 15 km og så var den på 19 km op 
til toppen, hold 2 kom op i solskin vejr, men hold 1 som kom 45 min efter os, kunne 
ikke se toppen for skyer, så nedkørselen blev meget koldt og vi kunne ikke se mere 
end 20 meter frem, så det var ikke den store fornøjelse, men en oplevelse riger. Efter 
denne nedkørsel skulle vi lige have varmen inden den næste opkørsel til Col d`Aspin 
på 1489 meter og en stigning på 5,1 % derefter til dagens Hotel i Arreau. 
Dagens etape var på 80 km men med 2359 højde meter. 
4. Etape blev kaldt konge etapen hvor der indgik 3 bjergtoppe, den første bjerg var 
col de Peyresourde på 1569 med en stigning på 5,4% som begyndte efter 10 km, 
bjerg nr. 2 var Col de Mente som er 10 km lang som starter meget stejl og med en 



gennem snit stigning på 8.0 %, da vi begyndte opkørselen mødte vi et hold fra Holger 
Danske som kørte coast to coast den anden vej som os, vi kom op i 1349 meters 
højde, derefter var der frokost inden vi mødte dagens sidste bjerg, inden opkørselen 
til Portet d`Aspet så vi mindesmærket for Italien Cassartelli der døde under Tour de 
France i 1995, bjerget var kun 4 km lang men med en gennem snit stigning på 9,7 %, 
derefter var vi klar til at komme til vores Hotel  i Lorp Sentaraile. 
Dagens etape var på 113 km og 2215 højdemeter. 
5. Etape som var den længste på 130 km, men kun et rigtigt bjerg, efter hånden havde 
vi cyklet over så mange bjerge at de andre kun var bakke på omkring 1000 meter, 
bjerget som vi skulle over hedder Sommet du Portal som var på 1485 meter og en 
stigning på 6,1 %, fra toppen havde vi 100 km til vores Hotel, men det var meget 
nedkørsel så det gik fint, det var en meget lille hotel vi boede på så vi skulle spise ude 
i byen. 
Etapen havde 1809 højdemeter. 
6. Etape var bare noget der skulle over stået for nu var vi så tæt på middelhavet, og i 
dag skulle alle cykle i vores coast to coast cykeltrøje, et flot syn med 40 cykelrytter, 
turen til Port la Nouvelle ved middelhavet er det man kalder en flad tur, med nogle 
små bjerge og den højeste på 574 meter. På sidste stykke vej blev der længe mellem 
bjergerne og dengang vi kom op på den sidst kunne vi se middelhavet, det var et flot 
og dejlig syn og de sidste 10 km gik bare nedad mod stranden ved port la Nouvelle en 
dejlig lang sand strand og med 27 grader, det var dejlig at nå målet. 
Dagens epare var på 108 km. og 1335 højdemeter. 
Hvis man har fået lyst til tage til Frankrig kan jeg kun anbefale Dan Frost og hans 
med guider, mit råd til jer som vil prøve kræfter med bjergerne er at man er i god 
træning og at man har cyklet i bjerge før, man kunne jo prøve mallorca først, krav til 
cyklen er at man skal have trippel på og en tandhjul på 27 i  bag  gør ikke noget. 
Bus turen hjem kunne man godt værre for uden, for når turen er slut ønsker man sig 
at værre hjemme men det tager bare 26 timer. Til slut vil jeg sige tak til Dan Frost / 
Aktiv cykel rejse og til Kurt – Steen og Ejner   
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