
                                     LA GRAND ALPS - FRANKRIG 
 
Deltagere: Vagn Sørensen – Tommy Nielsen – Henning Johansen og Palle Sørensen som 
nu bor i Støvring 
 
Turen begyndte tirsdag 5-9–2006 hvor vi skulle aflevere vores cykler i Kolding og derfra 
skulle køres til Geneve. 
Torsdag d. 7-9-06 kørte vi fra Grindsted kl. 4.30. turen til Kastrup gik fint på trods af der 
var lidt kø på vej ind til København, i Kastrup lufthavn mødes vi med Palle som kom med 
fly fra Ålborg, der var fly afg. 9.05 til Geneve 
Vi ank. til Geneve kl.11.30 hvor vi havde fået den besked at vi skulle med et tog til Geneve 
søen hvor starten skulle forgå dagen efter, men for det første var det ikke et tog, nej det 
blev til 3 tog og en sporvogn, for det andet skulle vi også starte med at cykle lige så snart 
vi var kommet af det sidste tog, her stod vores cykler på et grønt område i Thonon-Les-
Bains 
Aktiv cykel rejser havde delt første etape over to dage, fordi det var en lang tur at cykle 
den første dag og det var hvis en god ide!. 
Vi var i alt 25 personer og 2 guider så var der en på hver hold, derudover blev der oprettet 
et tredje hold som den ene af chaufførere stod for, chaufførerne skulle cykle hver anden 
dag og køre følge bilen de andre dage, de skulle jo også hente dem som ikke havde 
kræfter til at køre helt hjem til Hotellet sidst på dagen. 
Der var en dag at Bo (den ene guide) sagde at den dag var vi blevet til 6 hold, når kom til 
toppen på dagens sidste bjerg kørte man til det nye hotel, der var nogen som havde kørt 
turen sidste år og som kendte vejen til det nye hotel bedre som guiderne gjorde. 
Ugen forløb efter samme plan hver dag, hvor der var morgenmad kl. 7. 30,  morgenmad i 
Frankrig er ikke for cykelryttere, der var kun en lille flutes med marmelade og et horn 
sådan noget i stil med et stykke wienerbrød, derefter var der afg. Kl. 9.00 hvor vi skulle 
værre klar- luft i cyklen – værelset skulle forlades og kuffert skulle ned til bilen. 
Frokost fik vi ca. kl. 13.30 lige som det kunne passe med turen den dag, så når vi kom til 
et nyt Hotel fik vi en nøgle til værelset udlevet, Tommy og Vagn boede sammen jeg havde 
værelse sammen men Kim fra København, så var der tid at få en ankomst drik og bagefter 
var det badet og tøj vask den stod på, kl. 20.00 var der middag hvor guiden kom ind på 
dagen, forløbet og hvad der skulle ske næste dag, men her syntes jeg at de kunne lære 
meget af Dan Frost som holdt nogle holdmøder i stedet for et stormøde hvor alle er med. 
Da vi ankom til middelhavet var der champagne på stranden, torsdagen stod på hjemrejse, 
det var regnvejr da vi skulle af sted til lufthavnen i Nice, men vi havde haft fint vejr hele 
ugen 25- 30 grader. 
 
 
Oversigt over bjergerne i Frankrig 

Bjerg pas længde i km bund i m. top i m. højdemeter 
Snit 
%     

          
 Torsdag 7-9-06 fra Thonon til Cluses i alt 58 km og 848 højde meter   
          
Col de Gets 29 426 1163 737 2,5     
Chatillon sur Clusses 2,5 628 740 112 4,5     
          
 Fredag d. 8-9-06 fra Cluses til Beaufort i alt 97 km og 2931 højde meter  
          
Col de la Colombie`re 16,3 505 1613 11108 608     
Col de l' Aravis 10,4 960 1486 526 5,1     
Col des Saisies 14,81 910 1657 747 5     



          
 Lørdag d. 9-9-06 fra Beaufort til Bramans i alt 135 km og 3364 højde meter  
          
Cormet de Roselend 20,32 740 1967 1227 6     
Col de l' lseran 48 815 2770 1955 6,9     
          
 Søndag d. 10-9-06 fra Bramans til Monetier i alt 87 km og 2107 højde meter  
          
Col du Téléqraphe 11,8 710 1556 856 7,3     
Col du Galibier 18,1 1401 2646 1245 4,1     
          
 Mandag d. 11-9-06 fra Monetier til Barcelonnette i alt 118 km og 2351 højde meter 
          
Col de l´ lzoard 20 1220 2361 1141 5,7     
Col de Vars 19,4 1000 2111 1111 5,7     
          
 Tirsdag d. 12-9-06 fra Barcelonnette til Colmiane i alt 142 km og 3614 højde meter 
          
Col de la Cayolle 29,15 1136 2326 1190 4,1     
Valberg 14,6 793 1673 880 6     
Col de la Couillole 7,25 1442 1678 236 3,3     
Col Saint Martin 16,5 482 1500 1018 6,2     
          
 Onsdag 13-9-06 fra Colmiane til Meton/middelhavet ialt 83 km og 1435 højde meter 
          
Col de Turini 15,3 500 1607 1107 7,2     
Col de Castillon 7 348 707 359 5,1     
          
 I alt 720km og 16650 højde meter      
          
 
For dem der gerne vil køre i bjerge, er det alle tiders tur og med en god trænings indsat er 
det en stor oplevelse. 
 
Henning Johansen 
 
 


