
 

Klubturen til Hannover 2019 fandt sted fra den 6 - 9 september. 45 medlemmer var med på turen, hvor vi deltog 
i cykelløbet Pro Am Hannover, som foregik i området vest for Hannover, hvor vi kunne deltage i henholdsvis 68 
km og 103 km distancer. Vi skulle bo på hotel Dormero. Fredagen blev brugt til at køre derned. Nogle kørte først 
på dagen og hovedparten ankom i løbet af eftermiddagen og aftenen. Vi fik så noget at spise og sluttede dagen 
af med en øl udenfor spisestedet.  

Lørdag startede med lidt fugtigt vejr, hvilket afholdt nogle fra at cykle en tur. De brugte så dagen til at besigtige 
Hannover. De der ville cykle, delte sig op i to hold. Et kørte en mindre tur og et andet en lidt længere tur, så vi 
kunne prøve den bakke, vi skulle op over dagen efter. Det holdt tørvejr på turen rundt og da vi kom hjem, kom 
solen frem. Resten af dagen blev der så tid for os andre til at gå en tur rundt i gågaderne, hvor der var en masse 
liv. Om aftenen havde Børge bestilt mad på en nærliggende restaurant til os, hvor de havde lavet wienerschnitzel 
med mere til hele flokken. Det blev til en hyggelig aften, som blev afsluttet i baren på hotellet. 

Søndag var så løbsdagen. Deltagerne på 68 km distancen startede kl. 9 og deltager på 103 km distancen startede 
kl. 9:35. Løbet foregik på spærrede veje, så der var ingen trafik ud over løbsdeltagere. Det var fint vejr og næsten 
ingen vind, så det gik bare derud ad med 35 - 40 km/t. Efterhånden blev der større spredning i feltet og endnu 
mere da løbets lange bakke kom. Det var festligt med alle tilskuerne, som klappede og kom med opmuntrende 
tilråb rundt omkring i byerne. Rigtig Tour de France-stemning. Løbet var vel organiseret med poster ved alle 
tilstødende veje og endda også ved markveje. Det kan man kalde tysk grundighed. Da vi kom i mål, fik de første 
en medalje. I målområdet var der mulighed for at få tanket op med energibarer, frugt, cola, energidrikke og 
alkoholfri øl, som smagte ganske udmærket. Der var også en anden afdeling, hvor der blev solgt outlet cykeltøj, 
cykler og tilbehør. Desuden kunne vi købe pølser, bagerbrød og kage, øl og vand. GCM-folkene blev til de 
begyndte at pakke ned. Der var jo en masse at berette om fra dagens løb. 



 

Om aftenen var der middag på hotellet, hvor øl og vand kassen betalte for maden samt et glas vin eller øl. Det 
blev en hyggelig aften, hvor både Børge og Henrik fra turudvalget og Svend Lavstsen kom med indlæg. Aftenen 
sluttede i hotellets bar. Vi slap ikke helt for uheld. Om lørdagen var der to, som væltede da de var så uheldig at 
blive fanget af et jernbanespor. Carl valgte at blive hentet af sin datter dagen efter, da han havde slået sin skulder. 
Jørgen Petersen styrtede også på en nedkørsel, da hans dæk sprang. Formentlig fordi det havde ramt noget 
skarpt, som havde overskåret dækket. Jørgen selv slap med nogle hudafskrabninger og ømme baller. Anderledes 
så det ud med hans baghjul, hvor fælgen blev ødelagt. Nogle fik også pillet nummeret af trøjen fordi deres 
gennemsnitshastighed efter 65 km var under 26 km/t. De kunne dog køre videre uden nummer, hvilket de gjorde. 
Dog var de så ikke dækket af løbets forsikring. 

Igen kan vi se tilbage på en vel tilrettelagt tur. Det var fornøjeligt og hyggeligt. Tak til Henrik og Børge. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


