
Klubturen til Erfurt 2015 

Vi var 30 deltagere på årets klubtur til Erfurt i delstaten Thüringen, Tyskland. 

Turen startede fra Grindsted fredag fra kl 9 og fremefter i fint solskin. Vi ankom så til hotel Radisson fra kl 16 til 20 

tiden alt afhængig af hvordan trafikken havde forløbet sig. Temperaturen var steget fra ca 20 gr i Grindsted til 37gr i 

Erfurt. Godt vi ikke skulle cykle i den varme. Det blev vist for de fleste til en tur i baren inden vi skulle ud at spise. 

Aftensmaden blev indtaget ude i byen og en stor del af os havde fundet frem til restaurant Roma. Efter middagen gik 

vi tilbage til hotellet, hvor Birgit og Eskild trakterede med øl og vand i anledning af Eskilds 60 års fødselsdag. 

Lørdagen kørte vi alle en lille tur på 55 km i omegnen af Erfurt. Det var ellers meningen, at en fra den lokale cykelklub 

skulle køre med os på cykel. Det blev i stedet for til, at han kørte foran os i bil ud af byen og fortalte os, hvor vi skulle 

køre hen. Vi kørte fra hotellet kl 10 i varmt vejr og solskin. Midt på turen kom der en ordentlig byge forbi. Heldigves 

var vi i nærheden af nogle store træer og et hus, hvor vi lige søgte ly indtil bygen var ovre. Herefter kørte vi tilbage til 

Erfurt, så vi kunne nå at blive klar til byvandring kl 15. Det var en fra cykelklubben i Erfurt, som var guide for os. Han 

fortalte om byens historie og tog os med på en gåtur gennem det gamle Erfurt, mens han fortalte os om de forskellige 

bygninger, vi gjorde holdt ved, og historien om dem. Det var en interessant og underholdende byvandring.  Resten af 

dagen var til egen disposition.  

Søndag kl. 7:15 mødtes vi nede foran hotellet med cyklerne klar til fælles afgang mod start stedet, som lå et par km 

væk. Her fik vi lige taget et fællesfoto inden starten.  Vejret var fint til cykelløb. Overskyet, godt 20 gr og vindstille. 

Midt på dagen kom solen frem. Kl. 8:00 blev den første gruppe sendt afsted. Vi fra GCM var med i denne gruppe. 

Herefter gik det ellers ud af byen og lige så snart vi var kommet ud af byen kom den første stigning. Her havde de 

fleste af os fundet sammen i den gruppe af gcm´er, som vi kunne køre sammen med. Vi kørte så ud i landskabet, som 

vekslede mellem kæmpe marker fra kollektivernes tid, skove og små landsbyer med korte brostensstrækninger. Lange 

stigninger og nedkørsler forekom under hele ruten. Dog ikke så stejle med undtagelse af en kort temmelig stejl 

stigning. Ruten var meget afvekslende og interessant. Vi skulle alle ind i depoterne og have en signatur på, at vi havde 

været der, for at kunne få et løbsbevis. Depoterne var i samme gode standart, som Stjerneturens. Så vi forsynede os 

rigeligt, når vi kom ind til dem. Vi havde et enkelt styrt, men ikke mere alvorligt end at vi kom videre igen efter Jens 

havde rettet Eriks geardrop. HP måtte udgå af løbet, da hans bagskifter af en eller anden årsag var kommet helt ind i 

baghjulet. Ellers kom alle ind i samlede grupper. Det var rigtig flot, at vi formåede at holde sammen i grupper under 

hele løbet. Ved 14 tiden var alle efterhånden kommet i mål og der var mulighed for at få sig en vel fortjent øl. Herefter 

kørte vi tilbage til hotellet i smågrupper. Her sad også mange i baren og gennemgik løbets gang. Andre gik ud i byen 

efter omklædning og fik lidt øl inden der var fæles spisning på hotellet kl 18. Her tog vi godt for af de forskellige retter 

hotellet diskede op med, da appetitten ikke fejlede noget efter dagens cykelløb. Peder sluttede middagen af med en 

velfortjent tak til Børge B. Jensen for en fin tilrettelagt klubtur og med håb om at Børge også vil gøre det næste gang 

med hjælp fra Rie og Jens. 

Mandag skulle cyklerne pakkes i traileren fra 6:00 til 7:00. Efter morgenmaden var indtaget kørte vi hjemad igen og de 

fleste havde forladt hotellet ved ni tiden. Sidst på eftermiddagen var vi tilbage i Grindsted. Det var en rigtig god 

klubtur. Hyggeligt selskab. Vejret var godt. Løbet var godt. Hvad mere kan man forlange             
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