
Klubtur 2016 

 

Årets klubtur gik i år til Grønninghoved Camping, hvor vi boede fra fredag til søndag. Vi deltog i Sønderjylland 

Rundt med start i Aller ca. otte km fra campingpladsen. Tre var med på 70 km, syv på 100km, syv på 140 og tre 

var ikke med i løbet, men deltog i det sociale.  

I løbet af fredagen havde de fleste indfundet sig på campingpladsen, hvor vi så havde fællesspisning af vor egen 

tilberedte mad, som kartoffelsalat, salat grillet mørbrad og pølser. Dertil øl, vin og vand sponsoreret af 

sodavands/øl kassen. En hyggelig aften, hvor vi kunne sidde udenfor på det område af campingpladsen, vi var 

blevet tildelt. 

Lørdag var løbsdag. Vejret var ikke helt med os, da det småregnede, men med ok temperaturer. Vi som skulle 

køre 140 km kørte fra campingpladsen 7:15 på cykel til Aller Skole, hvor starten og udlevering af startnumre 

foregik. Den første bakke var lige efter campingpladsen og vi kørte 10 km til Aller. Ikke den korteste vej, men så 

var vi kommet i gang. Vi kom i god tid og fik vore numre og kaffe og brød kunne indtages. 8:30 gik starten og 

løbet var i gang. 100 km startede fra 9:30 og 70 km startede fra 11:30.  

Ruten gik til Hejlsminde, Haderslev, Genner, Åbenrå, omkring Løjt land, Hammelev og Christiansfeld. Det gik lidt 

op og ned hele tiden i varieret terræn og lidt bykørsel også. Ialt 1050 højdemeter. Vi havde syv punkteringer og 

én cykel smed kæden af adskillige gange. Derfor brugte vi over seks timer på løbet, hvilket var til stor moro for 

de andre GCMer, der var kommet i mål. Nu hvor vi var kommet i mål, kom solen rigtig frem og vi kunne nyde 

vor øl og frikadeller med kartoffelsalat. Ellers var vejene mere eller mindre våde hele vejen rundt og derfor de 

mange punkteringer, hvilket vi iøvrigt heller ikke var de eneste, der var udsat for. 

 



Vi blev ikke rigtig gennemblødte undervejs, men beskidte blev vi og temperaturen var godt 15 gr. Vi var nogle 

stykker, der var godt trætte af punkteringer til slut, men efter indtagelse af nogle øl i målområdet steg 

humøret. Tilbage til campingpladsen kørte vi otte km, fordi vi havde fundet en kortere rute. 

Om aftenen havde vi fællesspisning, hvor klubben var vært. Menyen bestod af grillstegte ben og pølser med 

kartoffelsalat, salat og brød som tilbehør. Ligeledes denne aften kunne vi sidde udenfor. Det var rigtig hyggeligt 

og en god afslutning på dagen. Det har været en rigtig god klubtur.  

 

 

Tak til klubtursudvalget for en vel tilrettelagt klubtur. 

                                                                                                                                              

Kurt Hansen 


