
Cykelturistugen 2019 i Randers – 21.7. til 27.7.  

10 deltagere fra Cyklistforbundet, Holstebro-afdeling - 

deltog i CTU 2019 i Randers.  

Vi nød det i fulde drag. Vi blev budt velkommen med 

varme og stor åbenhed og alt var gjort klar til os. 

Koordinator i Randers og arbejdsgruppen m.fl. – 

havde gjort et imponerende forarbejde. Der var kælet for 

detaljerne. Hermed et stort skulderklap til alle I ildsjæle. 

Vi havde forud fået information og kort tilsendt og det fik 

vi også overrakt ved ankomst – en hel taske-fuld. 

135 deltagere var vi i CTU 2019. Vi boede på Randers 

City Camp, der var hovedsæde for hele arrangementet.  

Et dejligt sted med gode faciliteter.  

Traktementet var fint, godt og nærende ugen igennem – 

vi kunne smøre os interessante madpakker, der var gode 

at vende tilbage til – ude på ruten, når vi havde gjort os 

fortjent til frokostpausen. 

Turene var spændende og ligeså var de arrangerede fortællinger her og der: Bl.a. ved Cold Hand 

Winery, slotte, kirker, klostre, kilderne ved Linde Mølle, kunst, bryghus, færgestedet ved Mellerup osv. 

Randrusianerne er godt kørende - med både Gudenåen og Randers Fjord.   

Små landsbyer og pletter, som sande små perler på 

en snor - mødte os. Tak for det alt sammen. 

Høsten var i fuld gang og vi nød dette skue – tillige 

med dyreliv og den smukke natur overalt.  

Der var til hver af de 4 cykeldage – frit valg mellem 

kort rute, mellem rute, lang rute. De blev gennemført 

af kompetente turledere og bagstoppere – der 

klarede opgaven med kærlig og fast hånd . 

Onsdag var fridag og vi kunne vælge mellem 

Hvidsten Kro, Randers Regnskov, ELVIS, Wellness osv. Tilbud der blev 

taget rigtig godt imod af os alle. Randers har meget at byde på og 

viceborgmester og turistchef var også på banen med hjertelig 

velkomst til os alle i byrådssalen.  

Når man ser på Randers by-/bymidte – så synes det, som om de har 

fundet frem til rigtig gode løsninger for byen. Det fungerer og det er 

også smukt at se på.  
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Under opholdet på CTU 2019 fik vi mangen god snak med 

alle de andre fra forskellige steder i Danmark. 

Det blev til glædeligt gensyn med nogle, det blev til nyt 

møde med andre - og der blev delt tanker og holdninger 

og fortalt morsomheder og skrøner. 

Jeg var én af en gruppe på 3 kvinder, der fulgtes ad på 

ruterne og jeg kom på i alt 290 km for CTU-ugen.  

Det var mandag mellemruten og de efterfølgende 

cykeldage med kort rute + det løse, der blev cyklet i 

ugens løb. Når vi er ude på turene – skal vi kunne læse 

trafikken og regne med hinanden. Det gik fint. Vi kørte 

ikke hinanden ned.  

På de ture jeg deltog i, var vi mellem 30 og 40 deltagere 

og det er jo alligevel en flok at gebærde sig i og iblandt. 

Vi tager en dårlig dag med og ”dårlig” var mandag den 

22.7. sådan set ikke, men den var heller ikke til at hoppe og danse over. Fra middag regnede og 

regnede det og vi var nået til Mariager og skulle hjem i blæst og modvind og landskabet var kuperet og 

bakket. Piv-piv. Hele ugen var det meget bakket. Op og ned 

gik det – og bakkerne var lange. Det er der ingen, der tager 

skade af, men vi er ikke vant til det. Det er meget 

overraskende, at det er så kuperet ved Randers og omegn.  

Meget forskelligt fra vort terræn i det vestjyske.  

Bakkerne kan være en prøvelse, de kræver stor ro, 

vedholdenhed og optimisme. Men vi klarede det, vi stod 

distancen – fysikken var OK - og det lykkedes os at holde fast 

i det gode tråd og et fast greb om cykelstyret.  

Deltagerne i CTU er aldersmæssigt der, hvor den pure 

ungdom for længst er et overstået kapitel. Men det er et sejt 

klientel, der bare klør på og tager udfordringerne op.  

Hvis der er mange bakker i Svendborg i 2020 – så kan vi hermed meddele: Vi er 

beredte! 

Hele resten af ugen var bagende sol 26-28-30 grader - og vi cyklede i skønt 

solskinsvejr. Der skulle indtages meget væske og fyldes på fra ”godte-posen”. 

Den sidste aften nød vi en udsøgt festmiddag på Golfklubbens Restaurant – det 

var rigtig fint og vi blev vartet op, som om vi var grever og grevinder. TAK til alle 

deltagerne og tak til de involverede i  CTU 2019, Randers - for en uge, vi vil huske tilbage på 

med glæde og taknemmelighed. Det var godt og givende at få den oplevelse med. Vi ses. 

Vera Bagge, Holstebro. 
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