
Kolding turen 

Flot tur – stor tilslutning. 

Den efterhånden traditionelle Kolding tur, blev afviklet søndag den 17. februar  med vel nok den 

største  tilslutning i denne vintersæson. Ikke færre en 18 ryttere var mødt op på CCM pladsen lidt 

før kl. 10.00. 

Der var på forhånd meldt ud omkring opdeling af A og B hold, hvilket viste sig ikke at være 

nødvendig. Om det var A-holdet som var dårligt kørende eller B-holdet som var flyvende lader vi 

ligge til en anden gang. Turen gik via Tapsøre, Vonsild, Seest, Harte, Bramdrupdam, Kolding, 

Rebæk, Dalby, Vonsild, Tapsøre og retur til CCM pladsen.  

Som proklameret blev det en rigtig flot tur, kun afbrudt af et par punkteringer, og en enkelt fik 

brug for det det medbragte samleled – heldigvis på steder i naturen, så de der ikke var optaget af 

at bytte slanger og nørkle med samleled – havde tid til at nyde naturen. 

Den medbragte bolle og cola blev indtaget ved ”kiosken” i skoven som i øvrigt var lukket, en kort 

pause så vi ikke blev kolde, og så af sted imod Kolding. 

Ind igennem Kolding ned til havnen via tunnelen ved banegården ud imod Rebæk – og der var 

fortsat fælles fodslag hvad angår tempo. 

Imellem Vonsild og Tapsøre går der ”lidt race” i det hele, og feltet opdeles  i flere grupper. 

Alle kommer frem inden for få minutter til CCM pladsen, flere af os rigtig godt trætte, fornemmer 

at alle er fyldt med en gode oplevelser og en masse snak, efter en veltilrettelagt tur. 

Lidt data: Turens længde: 60,2 km 

 Temperatur:  Gennemsnit 2,3 grader 

 Hastighed:  Gennemsnit 21,2 km 

  Højdemeter:  469 Hm 

 

Vores tur guide Bjarne Jensen havde torsdag været på ”rekognoscering” i området så vi behændigt 

undgik alt for megen is i skoven, der var således også taget hånd om rytternes sikkerhed, tak til 

Bjarne for en rigtig god og veltilrettelagt tur. 

 

 

//Jørn E.  


