
Djurs Gravel Adventure 
En 125km opdagelsesrejse – 2. juni 2018 - til det mørke Djursland 

Velkommen til en unik landskabsfortælling på cykel fra Aarhus' moderne asfalt – og ind på 
Djurslands glemte grusveje. Vi har brugt det sidste års tid på at forberede en tur fuld af 
overraskelser, historiske fortællinger og storslåede naturoplevelser.

Har du friske ben og mod på en tur i godt tempo med opsamling på toppen? Djurs Gravel Adventure
er en fantastisk mulighed for at opdage nogle af Østjyllands længste grusforløb - og for at møde 
spændende personer med et hjerte for grus. Vi cykler forbi fortidsminder, slotte og herregårde – og 
der fortælles anekdoter og drabelige historier fra datidens Djursland.

Vi mødes på Aarhus Cyklebane til fælles morgenmad fra kl. 8:30, briefing kl. 9:15 og pakning af 
servicebil. Der vil være depoter ved 40 og 80km. Her kan man kan få tanket op, smage på østjyske 
lækkerier - og evt. skifte en trøje. Der er prof. fotograf på udvalgte secteurs. Vi slutter af på Aarhus 
Cyklebane med et glas Champagne, et bad, debriefing og adventure aftensmad.  

Max 40 deltagere. Pris: 400 kr. Mulighed for overnatning fredag + lørdag 
Tilmelding: Mobile Pay 56634 (Cycloposition) Spørgsmål: info@adventurecycling.dk 

Arrangører: 
Mads Christensen, tidl. Pro Tour rytter for Quick Step og Saxo Bank 
Joachim Parbo, 4x Dansk Mester i Cyklecross 

Det med småt: Vi ønsker at skabe den bedste oplevelse for alle – det kræver, at du er indforstået med følgende...
Krav: Du skal kunne køre 100km alene på asfalt med mindst 25km/t i gennemsnit.
Rute: 125km, over 80% grus og en samlet stigning på 1000 højdemeter. I tilfælde af hård regn kan turen blive afkortet 
til 90km. For de friske er der indlagt et par grussprinter. 
Hvordan: Vi kører 20-23km/t på grus med en leder i front og opsamling undervejs. På asfalt køres der i 2 rækker. Ruten 
er ikke afspærret: Vi kører efter færdselsreglerne og på eget ansvar. 
Grej: Gravel/Cross-cykel med min. 28mm dæk. MTB frarådes. Underlaget er grus, fint grus, jord og hårdt sand. 
Din cykel skal være i orden: Med nyere dæk, nyere kæde og nyere bremseklodser. 
Medbring: 2 dunke, gel/barer, 2 slanger, minipumpe, dækjern, mini tool og en tynd vind/regnjakke
Turen køres analogt: Strava eller anden GPS-tracker slås fra. Telefon på flymode (depoter undtaget).      

 

”Det synes virkelig, som om man paa denne Egn endnu mere ugenert end andre Steder i 
hine Tider har spillet Bold med sine Medmenneskers Gods og Lemmer. Bag de uhyre Skove, 
der den Gang indtog den største Part af Landet, kunde man uhindret foretage sine 
Skændselsgerninger. Over disse Sumpe og bundløse Veje naade ikke Retfærdighedens Arm...

 

Henrik Pontoppidan om Djursland, 1885


