
Harzen 2010 

 
I Pinsen 2010 havde 15 GCM’er taget imod tilbudet om at tilmelde sig til en træningstur i 

Harzen. De 15 personer var Børge J, Gert Sch, Peder Bj., Frederik, Pia, Jens Rie, Svend 

L., Eskild, Birgit, Jens Bjerregaard, Kaj Greve, Glenn, Lasse og Rene. 

 

Vi kørte derned i 5 privatbiler i løbet af torsdagen, og brugte klubbens trailer til transport 

af cyklerne. De første ankom kl. 18.00 og de sidste ankom lidt før midnat. Køreturen på 

530 km tog 5-6 timer incl spisepause m.m. 

 

Børge havde udpeget et rigtigt hyggeligt sted Hotel Brauner Hirsch i  Bad Harzburg, hvor 

vi kunne være være indkvarteret, og det lå lige for foden af Harzen bjergene. 

 

Efter en god nats søvn startede vi i hotellets restaurant med morgenmad kl. 8.00. Der fik 

vi en glimrende morgenmad og så kunne vi stille og roligt gøre klar til den første opstart 

kl 10.00. 

 

Det blev besluttet at vi skulle køre 84 km og ca 1500 højdemeter. I mine ører lød det ikke 

af meget, men der kunne måske også korrigeres undervejs? 

 

Ruten var. 

Bad_Harzburg- Goslar- Clausthal- Sonnenberg- St Andreasberg- Braunetal- Torfhaus- 

Bad_Harzburg  

Vejret var rimeligt pænt med solskin, begrænset vind og ca 15 grader. 

 

Den første stækning til Goslar 12 km var en smule kuperet og med en del bykørsel. 

Efter Goslar begyndte det at stige. Løbet blev givet frit til toppen ca 12 km længere 

fremme. Stigningen var først 2-4 %, men så steg det til 4-6%, og de sidste km, var 

stigningen 7-9 %. Efter frigivelsen rykkede Lasse væk, og der skete hurtigt en udtynding 

til mindre grupper. Jens Rykkede også frem for at kunne tage nogle billeder. På klubbens 

hjemmeside kan man under fotoalbum nogenlunde se hvorledes rækkefølgen har været. 

Billederne nr 38-42 er fra denne strækning. Lasse nåede selvfølgelig toppen som den 

første og derefter kørte han ned til bagtroppen for at få mere træning og støtte de 

”gumpetunge” eller dårligt kørende. Selv om jeg tilhørte den sidste gruppe var jeg 

egentlig godt tilfreds med egen kørsel målt på erfaring fra tidligere stigning/fartforhold. 

Men det var da også tydeligt at Jens, Rie og Pia var i meget god form oven på deres 

ophold i Italien.  

 

På toppen i ca 650 m’s højde var der samling, og herefter var der nedkørsel på 5km til 

Clausthal i ca. 550 m’s højde. Herefter gik det igen opad ca 10 km hvor vi nåede 

Sonnenberg i lidt over 800 m’s højde. Det var vigtigt at finde sin egen rytme i 

stigningskørsel fordi den eneste hjælp du kan få fra de andre er moralsk hjælp. Jeg kørte 

sammen med Børge og Gert og syntes egentlig det gik udmærket. De fleste lå foran og 

hvordan deres indbyrdes placering var jeg ikke klar over, men det så ud til det blev i 

mindre grupper eller solo 

 



Efter Sonnenberg gik det nedad til ca. 700 m i St Andreasberg. Der besluttede vi at køre 

til Braunlage hvor der var en hyggelig cafe. Denne tur var ret kuperet op og ned, og uden 

decideret niveauforskel. Turen var vel på ca. 10 km. 

 

Vi fandt cafeen i Braunlage, og det var meget behageligt at få en cola og en æblesnitte. 

Vi opholdt os der ca. 45 min inden vi besluttede at køre direkte hjem via Torfhaus. 

Peder og Lasse ville dog op til Wurmberg  i 970 m’s højde ca 10 km derfra, men alle 

andre kørte mod Torfhaus. 

Allerede inde i byen steg det betragteligt, og jeg lå lige bag Børge. Da vi var kommet ud 

opdagede jeg at de andre ikke var med, hvilket jeg meddelte Børge. Han svarede blot at 

de kommer snart og så fortsatte vi. De andre kom også. Først Kaj og Jens B. Kaj så 

virkelig velkørende ud og Jens kunne ikke helt hænge på. Stigningen varede vel 3-4 km 

med 5-10 %, og så mødte vi 800 moh skiltet. Derefter fladede det ud, og blev mere 

kuperet indtil vi nåede Torfhaus. Der samlede op og fik lidt væske inden nedkørslen til 

Bad Harzburg. 

Det var en noget voldsom nedkørsel, hvor lastbilerne havde fartbegrænsning på, så dem 

måtte vi overhale. Jeg var ikke helt tryg ved det og frygtede vindstød, som dog ikke var 

så slemme, som der var blevet talt om. Efter ca. 10 km i høj fart nåede vi Bad Harzburg. 

 

Peder og Lasse kom hjem kom hjem noget senere, men de havde også kørt 122 km med 

2400 hdm. De havde haft problemer med at finde Wurmberg, så det blev til en længere 

tur end forudset. 

 

Efter hjemkomsten fandt vi hurtigt på plads i hotellets baghave. Der var dejlig varmt og 

som man kan se på billederne var snakken og hyggen i absolut top. 

 

Aftensmaden indtog vi på restauranten, hvor der var blevet indrettet et særskilt lokale 

med et stort bord til os. Den gode mad og vin/vand/øl blev indtaget med stor velbehag, og 

snakken fejlede bestemt heller ikke noget. 

  

Efter spisning tog de fleste ind i byen, hvorefter en god nats søvn ventede. 

 

Lørdagen morgen havde de fleste ømme ben, så det blev besluttet at starte op rimeligt 

fladt inden stigningerne blev indledt. Det var overskyet og lidt halvkoldt. 

 

Ruten blev således besluttet til. 

Bad Harzburg- Werningerode-Elbingerode-Kønigshutte-Elend-Braunlage. 

Dette var en tur på ca 60 km og herfra kunne man beslutte sig for resten. 

De første 35 km til Elbingerrode foregik i paradekørsel med rimeligt meget trafik. Men 

benene blev på denne måde også løst op, så da vi kørte ind i skoven, bjergene var vi 

nogenlunde parate. Den første stigning til Kønigshutte var vel 5-10 % over ca 5 km., og 

vi nåede ca 500 moh. Selv valgte jeg en ret defensiv opkørsel med tanke på der nok 

skulle dukke nye udfordringer op senere på dagen.  

 

Allerede ved første stop i Kønigshutte blev Brocken nævnt som en option. Brocken er det 

højeste punkt i Harzen med 1150 moh. Vejkvaliteten skulle være noget ringe, men Peder 



forsikrede om at stigningerne ikke var så voldsomme. På denne måde valgte 9 mand 

Brocken og resten ville køre mod Braunlage. De ”heldige” kan ses på billede 46. 

Derfor skulle der drejes af i Elend mod Shierke og videre til Brocken. 

De første 2 km steg det voldsomt 8-13 %, hvorefter det fladede ud de sidste 2 km mod 

Schierke. 2 km efter Schierke var det slut med personbiler og vejens kvalitet blev 

voldsomt ringe. Peder ville ikke køre på den blanding af slagger/grus og knoldet asfalt, så 

nu var vi kun 8 tilbage. De næste 3 km var stigningen moderat 6-8 %, men vejens kvalitet 

var udfordring nok. Herefter steg vejens kvalitet, idet det nu ikke længere var grus og 

slagger, men blot voldsomt hullet asfalt, men samtidigt steg stigningsprocenterne. 

Enkelte steder var den helt oppe på 18 % så det var hårdt, ja rigtigt hårdt. De sidste 2 km 

kom vi ud af skoven og nu var der et sandt virvar af gående personer samt folk i vogne 

trukket af nogle voldsomt store heste. Der var ganske få andre der havde valgt at cykle 

derop, og de var næsten alle på mtb. Det var bestemt ikke nogen nydelse at køre i dette 

mylder, og jeg var utroligt lettet da toppen blev nået.  

 

Der var meget koldt deroppe. Blæsende, diset og nok under 10 gr. Vi fik tanket op på en 

restaurant med cola, vand og en æblesnitte (ganske velsmagende, og kulhydratholdig). 

Efter fotografering (se billede 46) var det bare med at komme ned. En rigtig træls 

nedkørsel. Gennem menneske-, hestemængden og hullet asfalt. Det lykkedes at komme 

de 8 km ned med meget ømme hænder og stærkt opvarmede bremseklodser/fælge, men 

en frygtelig cykeltur havde det bestemt været. At det så var en god oplevelse at være på 

Brocken viser hvilket dilemma vi havde været i. Næste gang jeg besøger Brocken, bliver 

det til fods, på mtb, i hestevogn eller med damplokomotiv. 

 

Nede i Schierke mødte vi Peder, der veltilpas kunne fortælle han havde nydt tiden på en 

restaurant med god udsigt og lidt godt til ganen. 

 

Herefter kørte vi hjem via Worningerrode. Det var først ca. 15 km nedkørsel med stor fart 

og så de sidste 20 km i kuperet terræn. Det foregik i pænt men rimeligt tempo. Men de 

små stigninger, der trods alt var kunne helt klart nok mærkes hos nogle af os. 

 

Ved hjemkomsten kunne vi konstatere vi havde kørt 122 km og 1700 hdm. 

 

Det andet hold var kommet hjem, og de havde anført af Pia haft en rigtig god tur over 

Braunlage, og undgået voldsomme forceringer således hele holdet kunne køre samlet. 

 

Ved hjemkomsten nåede vi ikke så megen væskeindtagelse som dagen forud, fordi det 

nærmede sig spisetid, som igen blev indtaget i restauranten ved det store runde bord. 

Humøret var perfekt. Der blev drillet til højre og venstre, givet øgenavne, og fortalt jokes. 

Selv kroværten kunne nogle stykker, og han var bestemt med til at løfte stemningen. 

 

Efter spisning var programmet Champions League finalen i fodbold på TV. Det kunne 

ses enten på hotellet, nabo værtshuset eller hotelværelserne. 

 

Søndag morgen var vejret ganske pænt. Solskin og næsten 20 grader, så det var rigtig 

lækkert. Ruten blev opdelt i 2, fordi flere virkeligt nu følte træthed. 



 

Det var fælles kørsel til Oker- Altenau og herefter opsplitning til bjergkørsel eller flad 

kuperet kørsel uden for Harzen bjergene. Selv valgte jeg den første sammen med 10 

andre. 

Ruten mod Oker var kuperet og derefter var der stigning til Altenau ca. 600 moh. ca. 15-

20 km fra Bad harzburg. 

Den resterende rute var. 

Altenau-Clausthal-Osterode-Herzberg- Sieber-St. Andreasberg-Sonnenberg-Altenau-

Oker-Bad Harzburg. 

 Første stækning til Clausthal 10 km var kuperet, og herefter primært nedkørsel til 

Osterode. På denne strækning foretog vi en afstikker til en lille by Lehrbach gennem en 

meget flot natur. 

Osterode-Herzberg strækningen var ret fladt i lavlandet. Efter Herzberg 250 moh, 

begyndte det at stige svagt mod Sieber på en rigtig hyggelig stækning langs en lille 

rislende flod. I samlet flok nåede vi den reelle stigning op mod St Andreasberg. Her blev 

der opsplitning med Jens H og Lasse i front. Men andre var også overraskende godt 

kørende med Kaj ,Pia og Rie som positive eksempler. Pias fodskade havde ikke ødelagt 

hendes performance, men flot at hun kunne være med når man tænker på at hun hverken 

kunne klikke ud på højre fod eller gå på den uden krykker. (godt gået Pia) De resterende 

lå nok omkring det forventede niveau. Billederne er vist kronologisk så man kan selv se 

nogenlunde hvorledes formen har været hos de enkelte, på billederne nr 48-54. Efter 4-5 

km’s opkørsel 5-10 % var der opsamling, inden den sidste voldsomme opstigning. Den 

venstre opstigning ville kun være 12-15 %, medens den højre ville være 15-20 %. Peder 

forklarede at strækningen var meget kort. 

Alle valgte den lette venstre rute, og da den jo ikke var lang gik jeg frisk til opgaven fra 

start. Min forventning var nok max 1 km, men det var vist det dobbelte. Halvvejs var jeg 

tæt på at opgive, men toppen måtte da være efter det næste sving, men der kom faktisk 

mange sving før toppen endelig kom. Det var hårdt, rigtig hårdt. 

 

I St Andreasberg fik vi lidt at spise og drikke inden vi valgte nemmest mulige 

hjemkørsel. Vi skulle dog lige hæve os med 5-10 % i alt 150 m mod Sonnenberg de 

næste 5 km, inden det stort set var nedkørsel via Altenau. 

Fra Altenau tog Gert føringen på nedkørslen, der ikke var stejlere end at hele flokken 

nåede Oker samlet. Nogle af os var ikke helt vilde med at passere de 70 km/t, på de stejle 

nedkørsler, så det gav typisk afstand til de forreste. De sidste 5 km til Bad Harzburg 

havde et par stigninger, der fra starten på dagen så små ud, men dog godt kunne mærkes 

ved dagens afslutning.   

  

Vi havde i alt kørt 119 km og 1600 hdm.  

 

Hold2 havde kørt kuperet uden for skov/bjergområdet og nået ca 90 km, og kunne berette 

om en rigtig god tur. 

 

Efter et par øller i gårdhaven, havde værten dækket op til grill om aftenen. 

 



Det blev en fantastisk dejlig aften. Dejlig lun temperatur. Alle var tilpasse, som billederne 

klart viser. Igen blev der drillet, mobbet og joket. Teamets benjamin Lasse var nu ved at 

være oplært, og Gerts og Børges ”voksenbelæringer” blev nu besvaret på flotteste vis.  

Kroværten havde ikke opbrugt hele sin kvote endnu, så han bidrog stadig til den meget 

gode stemning. 

 

Mandag morgen regnede det. Men det gjorde ikke noget for vi skulle bare hjem.  

Efter morgenmaden pakkede vi sammen og forlod restauranten og byen mellem kl. 9.00-

09.30. Efter en problemfri køretur på 5-6 timer var vi hjemme i Grindsted ved kaffetid. 

 

Harzen er absolut et besøg værd påde med cykelklub, men helt sikkert også i privat 

sammenhæng. Flot natur, gode veje, mange seværdigheder og aktiviteter, gode 

spisesteder, osv, 

 

Til slut vil jeg gerne takke alle deltagerne for en fantastisk god cykelferie i Harzen i 

pinsen 2010. Især en tak til Børge for at arrangere det hele så perfekt, og til Jens for de 

mange vellignende fotos.  

 

 

 

Svend Lavstsen 

 

 

 

 

  


