
KLUBTUREN TIL LA ROCHE-EN-ARDENNE 

 

 

Planlægningen af årets klubtur, startede allerede sidste år i slutningen af august, 
hvor diverse sonderinger af hoteller gik i gang via internettet. Ret hurtigt fandt jeg 
ud af, at der, i La Roche, kun var et hotel, der kunne huse så mange GCM’er, som jeg 
håbede ville deltage. Jeg fik taget kontakt til Hotel Floreal og en aftale kom i stand. 

Jeg måtte efterfølgende anmode om flere værelser, end jeg først havde reserveret, 
da interessen for at deltage, var meget stor. I klubtursudvalget regnede vi nok med, 
at vi ville blive måske lidt flere, end vi var i Luxemburg for to år siden, men det endte 
med 63 tilmeldte, og kun lige lidt frafald til allersidst, fik tallet ned på 60 personer. 
Det blev også en logistisk rimelig stor opgave med at finde biler nok, få plads til alle 
cyklerne, men alt lykkedes. Vi havde igen de to store lukkede trailere fra Shell i 
Billund, som vi lånte til en meget favorabel pris. Stor tak til Shell for dette, 

Denne gang havde vi ud over at have pakket tæpper omkring cyklerne også store 
papstykker i mellem dem, til at stabilisere og så sandelig også for at undgå ridser. 
Disse papstykker sørgede Anker Knudsen for at skaffe. Også en meget stor tak til 
ham for denne hjælp.  



Dagen oprandt, hvor vi skulle af sted og de første kørte omkring kl. 0515. Det gik 
godt mod Belgien for alle, og jeg tror, vi alle enten overhalede eller blev overhalet af 
en GCM-bil på turen sydover. 

Hotellet havde lavet et mødelokale om til cykelparkering, så alle fik deres cykler ind i 
et lokale, når vi ikke lige skulle bruge dem. En havde også brug for en 
cykelmekaniker, så Carl kom lidt på arbejde om fredagen, inden vi skulle have en lille 
træningstur. 

Kurt fandt ud af, at hans cykel var knækket, så dagen gik for ham og Find, med at 
finde en lånecykel, så han kunne køre løbet. Her var receptionen på hotellet også en 
stor hjælp og sikke en service der var. Kurt lånte en cykel kvit og frit i Liege, tusind 
tak for det. Sikke en hjælpsomhed. 

Alle var ude på en tur om fredagen, de fleste kørte 25-40 km, enkelte nåede lidt 
længere, men langt de fleste indtog frokosten i centrum af La Roche. En virkelig 
idyllisk gammel by med mange cafeer og restauranter. Prisniveauet var absolut 
acceptabelt og maden var rigtig god (de fleste steder). Nogle indtog måltiderne på 
hotellet og også her, var maden i top 

Hotellet var i øvrigt i top med langt det meste; dejlige værelser, rigtig god og 
smilende betjening og fantastisk dejlige omgivelser. Det er absolut et sted men godt 
kan vende tilbage til ved en senere lejlighed, evt. i forbindelse med en ferie. Det er 
jo et rigtig dejligt cykelområde. 

Lørdagen, og dermed løbet oprandt. Vejrudsigten lovede lidt regn og det var der vist 
ingen, der undgik. Alle blev mere eller mindre våde, nogle også indvendigt af den 
gode belgiske øl, men alle havde en rigtig god tur og alle gennemførte. 

Tilbage på hotellet, var det om aftenen tid til den store middag, som ølkassen 
betalte. En lækker 3-retters menu blev serveret og senere på aftenen, blev der 
spillet op til dans. Der var GCM’er på dansegulvet store dele af tiden. (Om de ikke 
havde fået motion nok, vides ikke) 

Søndag var det så tid til pakning af cykler og ikke en kom for sent til dette. Så noget 
før end planlagt, blev kursen sat mod Danmark. Der er ikke så meget at skrive om 
hjemturen, kun at den forløb hurtigere end turen sydover, nok på grund af de 
manglende lastbiler på de tyske motorveje om søndagen. 

Til slut vil jeg bare sige tak, fordi I alle var aktivt med til at gøre turen så god, som 
den blev. Det er en fornøjelse at lægge et stykke arbejde i at arrangere det hele, 



med sådan en opbakning, og vi i klubtursudvalget, er gået i gang med at finde 
løbsemner til næste udlandstur i 2015. 

Til turen næste år i hjemlige rammer, vil vi meget gerne have nogle input fra alle jer, 
således at vi kan komme i gang med at arrangere den. Skal vi køre et løb, have et 
ophold i en spejderhytte og selv lave en tur, eller hvad? Kom med nogle bud, så vi 
har noget at arbejde ud fra. 

 

Men, endnu engang, TAK FOR TUREN 

/klubtursudvalget (HP, Gert og Børge) 

 


