CK Aars klubtur Harzen 2021
Kære medlemmer
Turen i 2020 blev forpurret og aflyst af COVID-19, men vi håber på at det ikke forhindre os i at tage af
sted i 2021
Dog kan turen i år blive aflyst, hvis der er restriktioner som gør at vi ikke kan komme afsted.
Som aftalt tidligere, så er det i Kristi Himmelfarts ferien, helt præcist i perioden fra d. 13. maj til d. 16.
maj 2021
Vi bliver igen, indlogeret på Haus Jasmin http://www.hausjasmin.de/, værelserne er til 2-3 eller 4
personer, der er i alt plads til 23 personer. Kommer der flere tilmeldinger, så finder vi en løsning på det,
der er masser af Pensioner i nærheden. Under opholdet står cyklerne i aflåst rum, når de ikke bruges.
Prisen for 4 dage på cykel og 3 nætter inkl. morgenmad (buffet), slut rengøring af lejlighederne er ca.
800,- kr. pr person, hertil kommer evt. tilkøb af håndklæder og senge linnede ca. 10 Euro (75,- kr.) så i
alt 875,- kr.
Der betales senere 500,- pr person til transportudgifter, det dækker brændstof og alm slitage til dem
som lægger bil og cykelstativ til. Så samlet pris for turen er i alt ca. 1.400, - kr., hertil kommer frokost og
aftensmad, ca. 225,- kr. pr dag.
Vi har pre-reserveret nogle værelser, men da Haus Jasmin vil gerne hurtigst muligt vide hvor mange vi
bliver, har vi brug for jeres feedback.
Tilmelding sker ved at sende mail til info@ckaars.dk at man ønsker at deltage i turen. Om man ønsker
sengetøj/håndklæder og oplys gerne om man kan køre og hvor mange cykler man kan have med
(minimum 3 stk.)
Dette gælder alle som vil med, også dem som lod deres depositum stå fra 2020
Vi forventer at der er tre personer i hver bil og vi sover 2-4 personer sammen. Har du ønsker til hvem du
vil dele kørelejlighed med eller værelse, så skriv det, så prøver vi at efterkomme det.
Ved tilmelding indbetales der betales et depositum på 500,- kr. og ved afbud refunderes hele beløbet
desværre ikke. Indbetaling af depositum er din kvittering for du vil med.
Frist for tilmelding er d. 15. feb., og her skal depositum være overført til klubbens konto i SparNord.
Reg. nr. 7470 og konto nr. 4700024070 eller MobilePay nr. 31903
Dem som lod deres depositum fra 2020 er tilmeldt, I behøver selvfølgelig ikke at indbetale.
HUSK at notere NAVN og Harzen 2021 på din indbetaling. Satser på fordeling af biler og værelser sker
senest i slutningen af april 2021
Hvis nogen ønsker det, kan det undersøges om man kan komme onsdag, hvis man vil have en ekstra
cykeldag, så skriv det lige på jeres tilmelding. Her skal der minimum kunne fyldes en bil og lejlighed.
Hvis du tilmelder dig senere end 15. feb., skal vi først høre om der er ledige pladser i huset.
Generelt for alle dage/ture, så kan alle være med og deles i grupper. Op og ned ad bakkerne er frie,
første m/k venter på toppen eller i bunden. Imellem bakkerne køres der i et tempo alle kan være med
i og der er pauser undervejs. På de to lange ture spiser vi frokost og holder en god pause. Det er
selvfølgelig også tilladt hvis en gruppe vil køre korte ture, men ingen køre alene.

De forrige år har turen set således ud:
Torsdag, afgang fra klubhuset kl. 06.00 evt. undervejs stop mad/toilet besøg kan aftales i bilerne. Der
kan også laves fælles pitstop.
Ankomst til St. Andreasberg ca. 13-14.00 Efter indtjekning/udpakning, køres første tur ca. kl. 15.00
længde ca. (45-50 km) Aftensmad finder vi i byen.
Fredag, morgenmad kl. 08.00 og start cykeltur ca. 09.00-09.30 vi køre til Brocken, der er ca. 33 km til
toppen. Her aftaler gruppen så aftales resten af turen. Andre år er der kørt ca. 120 km. Dem der kører
længst, er retur ved 15-16-tiden. Aftensmad finder vi i byen.
Lørdag, morgenmad kl. 08.00 og start cykeltur ca. 09.00-09.30. Turens længde aftales inden start og der
kan deles i flere grupper/hold. Dem der kører længst, er retur ved 15-16-tiden. Aftensmad finder vi i
byen.
Søndag, morgenmad kl. 07.30 og start cykeltur ca. 08.30 turen går op på Ravensberg hvor der er en
fantastisk udsigt. Længde ca. 67 km, hvor det hårdeste er de 3,5 km op til toppen, hvis nogen ikke vil
med på toppen, kan de køre hjem. Vi er retur ved 12-tiden, herefter er der et hurtigt bad og pakning af
bilerne, afgang ca. kl. 13.00 og retur i Aars ca. ved 21-22-tiden.
Spørgsmål, så kontakt os.
Mvh. Anders og Arne

