MTB klubtur 2011/2012
Lørdag morgen den 10. marts kl. 06.45 mødtes 14 entusiastiske CCM´ere ved Maler Lene, medbringende
deres MTB og en taske med ekstra cykeltøj og skiftetøj. Efter at cykeltraileren er læsset og bagagen fordelt i
bilerne, gik turen i retning af Gjern, tæt ved Silkeborg. Der var indgået en aftale med DAYS Søhøjlandet om
overnatning i feriehuse, samt spisning lørdag aften.
Vi ankom til DAYS lidt over halv ni, cykler og bagage blev hurtigt læsset af. Vi blev indlogeret og gjorde
hurtigt klar til dagens udfordringer.
Rundt kl. 09.00 havde Finn kaldt til samling. Alle mand mødte op og Finn orienterer om weekendens forløb.
Lørdagen en lang tur på over 100 km, ikke mange højdemeter – søndag en kortere tur og rigtig mange
højdemeter.
Det første indtryk efter de første kilometer er, at dette område er et perfekt terræn til cykling såvel ”road
som offroad” hvilket til fulde blev bekræftet. Vi kørte langs stier til Resenbro, igennem Silkeborg by,
Skægkær, Lemming, Truust og Bjerringbro. Undervejs gjorde vi holdt hvor turguide Finn havde forberedt sig
grundigt hjemmefra, kendte såvel dybderne i Gudenåen og mange af områdets seværdigheder – sådan.
I Bjerringbro Idrætscenter stod frokosten klar, en rigtig dejlig stor sandwich og sodavand, sluttede af med
en kop kaffe og et par stykker chokolade, fyldte flaskerne op med vand og klar til afgang.
Vi fortsatte herefter ud af Bjerringbro med kurs imod Tangeværket, som i dag er Danmarks eneste
vandkraftværk, og museum for alt hvad der har med energi at gøre. Vi gjorde holdt mens vores guide
fortalte om værket og så os omkring, lige fra vand- til vindenergi, meget spændende. Turen fortsatte langs
Tange sø til Ans, herefter satte vi kursen mod Gjern bakker og endte til sidst ved vores udgangspunkt DAYS
Søhøjlandet. På hjemturen fik vi selskab af en rytter som kørte på en Obea racercykel og præsenterede sig
som Per Sandahl. Per deltog i olympiaden Moskva 1980, og har flere danmarksmesterskaber bag sig i sin
lange cykelkarriere.
De som havde husket badetøjet tog en tur i poolen, mens andre fik klargjort cyklerne til næste dag, få sig et
bad og justeret væskebalancen til søndagens hårde strabadser.
Lørdagen bød på 105 km, 446 højdemeter og en gennemsnitstemperatur 8,6 grader. Der blev forbrugt ca.
2170 kalorier. Vi lagde ud i let regnvejr som fortsatte det meste af formiddagen, men omkring middagstid
blev det tørvejr.
Lørdag aften fik vi en dejlig 3 retters buffet i restauranten, og der blev bogstavelig talt gået til vaflerne.
Depoterne var tomme efter dagens tur, og med så lækker og veltilberedt mad blev tallerkenerne fyldt en
ekstra gang – en rigtig dejlig aften.
Kl. 23.00 var deltagerne trætte efter dagens lange tur, og fandt vej under dynerne.

Søndag morgen kl. 08.00 mødtes vi i restauranten, denne gang til et stort alsidigt morgenbord. Frokosten
skulle vi denne gang selv klare – i gang med at smøre madpakker til baglommen og hertil en cola.
Vores bagage skulle pakkes i bilerne, da husene skulle tømmes af hensyn til rengøringen – og kl. 09.15 var vi
alle klar til turens bogstavelige ”højdepunkter”, de mange bakker i skovene omkring Silkeborg. Turen gik via
Resenbro til Silkeborg og så blev såvel Vesterskoven som Sønderskoven kørt igennem på kryds og tværs.
Dette terræn er det ideelle eldorado til kørsel på MTB, et helt andet terræn end det som vi kender fra vores
eget område.
Frokostpausen som blev afholdt i det fri, bød på en sjov episode, da en enkelt deltager mente at det var
hans madpakke som lå foran ham, det var det ikke – det var sidemandens. Så er gode råd dyre når der er 13
madpakker og 14 mand, indtil Henrik finder ud af at madpakken forsat ligger i hans baglomme.
Efter en orienteringspause hvor der skulle læses kort, meddeler en deltager at træde af på naturens vegne.
Pludselig er gruppen oppe på cyklerne igen, der var 1 .. 2,3,7,11 …… 13 cyklister på tur. Nogle snakker om
at Jørn sidder oppe foran så der køres videre indtil enkelte hårdnakket påstår at der mangler 1 mand, den
14. cyklist er nemlig taget på tur på egen hånd. Da gruppen var væk forsøger jeg at finde gruppen, kører
imod himmelbjerget, men nej ingen CCM´ere her, prøver en anden vej – nej heller ingen CCM folk her.
Kører tilbage til det sidst kendte udgangspunkt og planlægger at køre tilbage til DAYS i Gjern da gruppen er
væk, dukker pludselig et par CCM´ere op som er ude at lede efter undertegnede, så er gruppen samlet igen.
Skovområderne er så store at det er let at blive væk fra hinanden.
Efter et par ture mere i skoven gik turen til DAYS i Gjern, cyklerne læsses på traileren og vi havde mulighed
for at benyttede badefaciliteterne inden turen går til Christiansfeld.
Søndagen bød på 78 km, 960 højdemeter, gennemsnitshastighed 16,8 km/t og en gennemsnitstemperatur
9,5 grader. Der blev forbrugt ca. 1750 kalorier. Vi havde fint tørt vejr hele dagen, dog var der en del blæst
på de åbne strækninger.
En stor tak til Finn og den øvrige bestyrelse for en vel tilrettelagt tur, og alle Jer deltagerne som gjorde at
denne tur blev til en helt fantastisk MTB tur.
Jørn Enegaard

