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Efter et par år med optræk til at komme uden for Danmarks grænser for at cykle  
Kom chancen da Erling Kristensen ringede mig op og tilbød mig turen til Mallorca, men 
med 14 dage igen og 280 km på tælleren var jeg da lidt betænkelig , hvad med de bjerge 
der , var de hårde hvad med gearing  osv. Men jeg takkede ja tak og så måtte jeg tage det 
som det kom. 
 
Vi var på Mallorca i uge 17 dvs. at vi kom hjem weekenden før Stjerne Tour De Grindsted.  
Vores udgangspunkt var feriebyen Magaluf på hotel Trinidad. Et dejligt hotel hvor der var 
inkluderet halv pension og hvor der absolut ikke manglede noget. Jeg tror at vi alle tog på i 
vægt selvom vi cyklede hver dag. Cykelområdet hvor vi kørte, var i den sydvestlige del af 
landet og hvor Calvia, Rutschebane,Soller, Valldemossa og Puig Major (1445 m) snart 
blev hverdagskost. 
 
Ugens vejr startede lidt overskyet og ca. 20 grader og endte med 23-24 grader med højt 
solskin. Jeg har valgt at fortælle om 2 etaper kongeetapen og måske lige modsætningen 
som vi havde dagen efter. I dagene dernede cyklede vi lige fra 68 km til 190 km om dagen. 
 
Kongeetapen kørte vi i år ad bagvejen!!! Vi havde ca. 60 km hen til opstigningen til Puig 
Major. Jeg tror vi cyklede ca. 8 km opad bjerget, derefter var der et fladt stykke til det igen 
gik opad til samlingspunktet nedkørslen til Sa Calobra . Calobra er noget specielt, da det 
går 3 km op og derefter er der en nedkørsel over 10 km, der nok er en af Europas 
smukkeste bjergveje. Efter lidt snak om hvem der ville med derned blev det til at en 3-4 
stykker ville vente på toppen, men det endte med at kun Henning Johansen og Kurt 
Pedersen kørte derned. Vi var nogle stykker som kørte ned til porten hvor det var rigtigt 
stejlt og det var bare et fantastisk syn. Skal man til Mallorca er det et must at få den rigtige 
gearing på og så komme til Sa Calobra. Husk det nu, jeg har fortrudt jeg ikke tog derned, 
men gearing og formen skal også være der. Ned af Puig Major 14 km ned det er langt og 
når man ikke er nogen ørn til at køre nedad, sidder man helt i kramper når man når 
bunden. Hjemover over Soller og har siddet i sadlen fra kl. 09.00 til 19.00 (Henning og 
Kurt) 190 km og 3266 højdemeter. Det er min bedste cykeloplevelse. 
 
Dagen efter kørte vi 2 hold af sted de hurtige var kørt og vores hold kørte over Peter`s Hill, 
men derefter delte vi os igen. Henning Hansen ville ud at udforske nye ruter og så kørte 
Henning Johansen, Finn Møller og jeg ned til lystbådehavnen hvor vi sad i solen 1 times 
tid og nød vores madpakker og kiggede på lystbåde og hvad der nu ellers var at kigge på. 
Derefter trillede vi stille og roligt hjem og ned til swimmingpoolen for at sidde i bar overkrop 
og nyde solen, jo det var der også tid til. 68 km og 957 højdemeter, herlig dag. Alt i alt 
kørte jeg 520 km dernede. 
 
Jeg syntes at det har været en kanonferie og selv med de beskedne km jeg havde kørt 
inden, kan alle gøre det og man bestemmer jo helt selv om man selv vil cykle en dag eller 
2, en  anden mulighed er at leje en bil, det er jo helt op til en selv. Hvis og det tror jeg skal 
vil jeg nok overveje at leje en cykel dernede, så skal du overhovedet ikke tænke på slid og 
skrammer på din egen cykel. Der er en kanon sammenhold og de hurtige skal bare have 
skæld ud 1 eller 2 gange, så kører de ordentligt igen. Jeg vil lige takke Ølgod manden for 
at han havde dårlige ben en dag, for jeg var blevet hægtet af på vej ned og hvis han ikke 
havde haft dårlige ben lige netop den dag var jeg ikke kommet op igen. Ellers vil jeg sige 
tak til alle der var med for en rigtig god tur. Lige en tak til Erling for at han lod mig komme 
af sted, jeg tror godt at du selv kunne få en masse ud af det, i sær 3 halvleg, men okay jeg 
kunne da følge Kurt de 300 meter hjem uden at tage en taxi !!!      
 
 Johnny Nielsen 
 
NB: billeder fra Mallorca kan ses under menu punktet: fotoalbummet. 
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