
 

Klubtur 2017 
Årets klubtur gik til La Roche en Ardenne i Belgien, hvor vi skulle deltage i cykelløbet Velomediane 

Claude Criquielion lørdag d. 26/8. Vi kørte derned torsdag med fyldte biler og en trailer. 46 deltagere 

var med på turen. Vi ankom til Hotel Floreal fra sidst på eftermiddagen til først på aftenen. Turen 

herned tog lidt længere tid, grundet kø forskellige steder ned gennem Tyskland. Da vi var blevet 

indlogeret og cyklerne placeret i aflåste lokaler, fik vi stillet appetitten og smagt på den gode belgiske 

øl. Vejret var godt, så det foregik ude på terrassen og mange blev hængende til baren lukkede.  

   

Fredag havde Børge J. lavet en tur på ca. 50 km, så vi lige kunne få en prøve af hvad, der ventede os 

lørdag. Vi startede kl. 10:00. Det foregik i et tempo, så alle kunne være med. Der var også nogle 

stykker, som selv kørte en tur. Formentlig kørte de lidt stærkere end vi gjorde. Vi passere dem ved en 

restaurant, hvor de var inde og få lidt til at holde væskebalancen vedlige. Ved 13-tiden var vi kommet 

tilbage til byen, hvor vi så fik noget at spise og drikke på restauranterne ud til torvet. Vejret var godt, 

så det foregik udendørs. Resten af dagen brugte vi til at kigge lidt rundt i byen. Om aftenen sad mange 

af os igen ude på hotellets terrasse og hyggede indtil vi ikke alt for sent gik til ro. Vi skulle jo være klar 

til lørdagens løb. 

  



 
 

  

Der var tre muligheder for løbsdeltagelse: Velomediane Claude Criquielion på 170 km, Petite Crique 

på 97,5 km og Rando Famille & E-bike på 20 km. Vi havde fået lov til at få morgenmad lidt før, så de, 

der skulle køre 170 km kunne nå at være klar til start kl 9:00. Vejret så igen ud til at være med os. Det 

havde tordnet om natten. Det var lidt overskyet og en behagelig temperatur. Den første bakke kom 

allerede umiddelbart efter starten. En lang én så vi lige kunne blive varmet op. Derefter fulgte den 

ene bakke efter den anden. Især tre står i erindringen: Maboge efter 55km fordi den starter meget 

stejl. La Roche ved kirken efter 67 km, fordi den er stejl og 6,3 km lang. Rendeux efter 147 km med 

10,3 % stigning og 1,6 km lang. Depoterne var velbesøgte og gode, så vi kunne få fyldt på med 

belgiske vafler, kiks, barer og frugt som energi til resten af turen. Vi fik set det flotte landskab i region 

Ourthe og Aisne i de belgiske Ardenner i flot solskinsvejr. De sidste syv km var en lang nedkørsel, hvor 

man kunne slappe lidt af efter de godt 3000 hm, som 170 km ruten bød på. Efter målstregen var 

passeret var det tid til at få en øl eller to og en pølse. Det bekom os vel og dagens strabadser blev 

ivrigt debatteret. Desværre døde en løbsdeltager af hjerteanfald under løbet. En erfaren motionist, 

som blev mindet med ét minuts stilhed efter uddeling af præmier. Efter løbet tog vi tilbage på 

hotellet, hvor klubben var vært til middagen. 

 

 

 



 
 

 

  

Igen har det været en rigtig god klubtur med en masse gode oplevelser og ikke mindst udfordringer 

med bakkerne. En stor tak til klubtursudvalget og Børge B. Jensen for en vel tilrettelagt klubtur.  

Kurt Hansen 

 

  


