Harzen Tour 2009
Herning PI igen på familievenlig cykeltur

Jens H., Martin, Daniel og Kim på Brocken
Af Kim Sørensen, "Turleder" Herning PI
Foto: Michael Fyrstman, Herning PI

F

or 4. år i træk afviklede Herning PI
i Kristi Himmelfartsdagene den efterhånden traditionsrige og familievenlige ”Harzen Tour”.
Titlen ”Harzen Tour” dækker over et
arrangement, hvor motionscykling er
omdrejningspunktet i det stærkt kuperede Harzen.
Med udgangspunkt i byen Hahnenklee, har vi dog samtidig meget fokus
på det hyggelige samvær.
Rekorddeltagelse
I år var vi det hidtil største antal deltagere, nemlig 42.

24 af deltagerne havde taget deres racercykel med for at udfordre sig selv
og hinanden, på de lange og stejle stigninger i Harzen. Udover de 24
”cykeltosser” er der tradition for, at hele familien deltager, så vi havde også i
år deltagelse af børn og voksne i næsten alle aldre.
De 24 ryttere havde valgt at køre i
gruppe A, B, C eller D efter forventet
styrke og temperament, med Agruppen som den stærkeste i forhold til
distance og hastighed.
A, B og C grupperne var næsten lige
store mens D gruppen var ganske lille,

24 "cykeltosser" klar til afgang fra Hahnenklee
Side 12

men til gengæld utvivlsomt den smukkeste, idet den bestod af to seje
”piger”.
Både regn og sol på turen
Vejret kan være lunefuldt i Harzen, og
grupperne fik da også og god gang
vand på deres ture om torsdagen, men
allerede torsdag eftermiddag klarede
det meget op.
Solen brød frem og skinnede på turene både fredag, lørdag og den korte
fællestur søndag formiddag inden vi
vendte næsen hjemad efter endnu en
succesrig tur.
Også tid til andre oplevelser
På ”Harzen Tour” havde vi også i 2009
deltagere fra Herning PI og Viborg PI
med, og mens ”cykeltosserne” nogle timer om dagen udfordrede bakkerne,
var de øvrige deltagere, til fods eller i
bil, rundt og opleve den skønne natur i
Harzen.
Om eftermiddagen er alle tilbage ved
ferieboligerne i Hahnenklee, hvor der
leges, spises kage og slappes af med
slik, en øl og/eller kaffe på græsset el-

ler i det klublokale, som vi får stillet til
rådighed under vores ophold.
Til aftensmaden finder deltagerne
sammen i mindre grupper og spiser i
Hahnenklee eller Goslar, men i år holdt
vi lørdag aften en fælles grill-aften
”hjemme” i Hahnenklee, hvor alle deltagere, børn og voksne, var samlet om
en super hyggelig aften.
En succesfuld tur
”Harzen Tour 2009” blev igen en stor
succes og vi ser allerede frem til Herning PI´s ”Harzen Tour 2010”.
Til slut skal nævnes, at de 24
”cykeltosser” på ”Harzen Tour 2009”
til sammen nåede at køre mellem 8000
og 9000 km. uden uheld i løbet af 4
fantastiske dage i Harzen.
Tak til alle deltagerne for en super
”Harzen Tour 2009”.

Der er mange, og lange bakker i Harzen

Dansk Politiidrætsforbunds - og PI-Københavns
nye fælles kontorlokaler i Puggaardsgade 2, 5. sal blev
indviet ved en reception tirsdag den 8. september
Både Rigspolitiet og Københavns Politis ledelse var rigt repræsenteret,
og det samme var de faglige organisationer, sammen med et stort antal medlemmer
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