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Intro 
CK Aars vil igen i 2018 afholde en tur til Harzen for medlemmer. Turen vil komme til at foregå med 
racercykel eller MTB alt efter hvad man ønsker. Vi skal igen i år bo på Haus-Jasmin i Sankt 
Andreasberg der ligger meget centralt for gode ruter.  
Sankt Andreasberg er en mindre by og det er her en af de stejleste bakker i Harzen ligger med op 
til 18% stigninger. (Ca 1800 indbyggere og 15 km fra Braunlage). 
 
Dato og afgang 
Det vil komme til at foregå i Pinsen fra fredag den 18. maj med afgang fra Aars kl. 6:00 til mandag 
den 21 maj afgang 12:00. Vi vil lave en afstemning på facebook også for at finde ud af hvor mange 
der er interesserede da det har betydning ved booking af hotel/lejlighed.  
Tilmelding til turen skal ske senest den 28. januar 2018 til Anders Andersen på 
2xaha@newmail.dk 
 
Pris for Overnatning 
Som sagt bliver det Haus Jasmin i Sankt Andreasberg. http://www.hausjasmin.de/ De har 
Lejligheder til 2-4 personer. Og har plads til 25 pers. Morgenmad og slutrengøring er med i prisen 
men de kan desværre ikke tilbyde aftensmad. Håndklæder og sengetøj er 10 euro pr. pers. Dette 
er valgfrit hvis man selv vil medbringe dette. 
Pris pr. pers for 3 overnatninger med morgenmad uden håndklæder og sengetøj er  
102 Euro / 765 kr. Håndklæder og sengetøj 10 Euro / 75 kr. pr. pers. Hvis man ikke selv 
medbringer. Betaling mere info senere. 
 
Pris kørsel 
Vi kører i egne privat biler. Man vil nok kunne finde sammen og køre 2-4 mand i hver bil. (Vi skal 
huske at der skal være plads til cyklerne) 
Der er ca. 700 km fra Aars til Sankt Andreasberg ca. 7 timer +stop 
Pris kørsel ca. 500 kr. pr. næse alt efter aftale med chaufføren og forbrug. 
 
Lommepenge 
Penge til middagsmad og aftensmad osv. Lidt kontante Euro vil være en god ide da ikke alle steder 
tager kort. 
 

mailto:2xaha@newmail.dk
http://www.hausjasmin.de/
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CykeltureDer er mulighed for mange ture i Harzen. Der er bakker i mange kategorier og turene 
kan laves i mange længder. Det kunne give mulighed for en formiddags tur og en eftermiddags tur 
eller en lang tur hvor man tog frokost på vejen. 
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Bakker i Harzen 

Titel 
(Klik for yderligere oplysning og kort) 

Længde 

(m)

Højde- 

meter

Gns. 

stigning
Bemærkninger

Wurmberg 4.400 371 8,4 % 

Start i Braunlage. 
Der er flere veje 
til toppen. Startes 
i byen Braunlage 
kan der opnåes 
flere højdemeter. 
Ved toppen kan 
der køres lidt 
videre af en 
grusvej, hvilket 
også giver lidt 
flere højdemeter

Steile Wand 5.850 353 6,0 % Start i Altenau

Hohegeiß 3.800 280 7,4 % 
Starter nord for 
Zorge

Lautenthal 3.270 254 7,8 %  

Seesen (bagside) 2.650 213 8,0 %  

Oderhaus 2.390 174 7,3 %  

Brocken 14.500 659 4,5 % 

Start i Elend. Der 
er fald på 20 
højdemeter 
undervejs.

Sonnenberg (Bad Lauterberg) 18.300 523 2,9 % 
Start i Bad 
Lauterberg

Sonnenberg (Riefensbeek) 9.950 488 4,9 % 

Starter syd for 
Riefensbeek Hvis 
der startes i 
Osterode bliver 
bakken i alt 21 
km, 600 
højdemeter og en 
gns.stigning på 
2,9%

Sonnenberg (Oderhaus) 9.470 399 4,2 % Starter i Oderhaus

Sonnenberg (Altenau) 7.840 365 4,7 % Start i Altenau

Clausthaler Straße 10.200 360 3,5 % Starter i Goslar

Friedrich-Ebert-Straße 8.700 350 4,0 % 
Starter i Osterode 
am Harz

Wernigerode - Elbingerode 7.400 285 3,9 %  

Seesen 7.000 282 4,0 %  

Drei Annen 7.200 267 3,7 %  

Bad Grund (Windhausen) 7.600 249 3,3 % 
Start i 
Windhausen

Oker Stausee 6.500 205 3,2 % Starter i Oker

Königskrug 3.550 195 5,5 % 
Starter i 
Braunlage

http://www.climbs.dk/wurmberg.php
http://www.climbs.dk/steile_wand.php
http://www.climbs.dk/hohegeiss.php
http://www.climbs.dk/lautenthal.php
http://www.climbs.dk/seesen_bagside.php
http://www.climbs.dk/oderhaus.php
http://www.climbs.dk/brocken.php
http://www.climbs.dk/sonnenberg_bad_lauterberg.php
http://www.climbs.dk/sonnenberg_riefensbeek.php
http://www.climbs.dk/sonnenberg_oderhaus.php
http://www.climbs.dk/sonnenberg_altenau.php
http://www.climbs.dk/clausthaler_strasse.php
http://www.climbs.dk/friedrich-ebert-strasse.php
http://www.climbs.dk/wernigerode_-_elbingerode.php
http://www.climbs.dk/seesen.php
http://www.climbs.dk/drei_annen.php
http://www.climbs.dk/bad_grund_windhausen.php
http://www.climbs.dk/oker_stausee.php
http://www.climbs.dk/konigskrug.php
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St. Andreasberg 560 65 11,6 % 
Mühlenstraße og 
Breite Straße i St. 
Andreasberg

 
 
 

Ture 

Links 

http://www.climbs.dk/st_andreasberg.php
http://regio.outdooractive.com/oar-harz/de/tour/rennrad/goslar-120km-harzueberquerung/2805585/#dm=1
http://www.climbs.dk/harzen.htm
http://regio.outdooractive.com/oar-harz/de/touren/#cat=Rennrad&zc=10,10.45675,51.86144
http://regio.outdooractive.com/oar-harz/de/touren/#cat=Rennrad&zc=10,10.45675,51.86144

