“Martin….
Han er vild
ham der!!!”

EN WEEKEND I
HARZEN

I det smukke bjergrige Harzen,

MTB Harzen tilbyder guidede ture
på singletracks og vandresstiger med
kører vi langs heksegøfter og floder,
masser af højdemeter gennem den
i skybrud og tordenvejr. I dag går
smukke natur i Harzen. Alle ruterne
turen mod Torfhaus, af en vej som
er nogle Martin selv har fundet,
ikke er benyttet af Martin før.
igennem de sidste 6 år.
Han har i alt 1500 km rute, så
Turen blev lidt improviseret grundet
der er nok at vælge imellem. Han
det pludselige vejrskift, men vores
har desuden brugt området som
erfarne guide Martin Nørris leder os
træningsdestination sammen med
med stor kendskab til området, af alsine venner.
ternative veje til samme destination.
Vi er blevet inviteret med på tur ved
MTB Harzen som er drevet af ildsjælen Martin Nørris.

For et år siden valgte Martin så
at gøre det til sin levevej og har
gennem et år fået opbygget et stort
tillidsforhold til de lokale i byerne
man kommer rundt til.

Martin ved siden af skiltet foran
hotellet

I flere af disse byer har Martin nogle
bikestop, på cafeer hvor han bedst
kan lide at komme. Her spiser man
ofte frokost og tager et hvil inden
turen forsætter, men bikestopene
indeholder også kasser med reservedele. Så hvis der har været så mange
nedbrud at guiden har brugt det han
har af reservedele i sin rygsæk, kan
man få nye dele her. Der er i alt 7
bikestop.
Da Martin er uddannet cykelmekaniker, A licens kører, samt medejer af
Team Flammen MTB, er han rigtig
god at have ved sin side.

MTB Harzen har base ved Die Drei
Baeren hotel i Altenau. Her er der
vaskeplads, aflåst cykelkælder, værksted, vaske- og tørrerum. Der vil
også komme en fast ansat guide som
skal hjælpe Martin fra den 1-092016.
I 2017 vil MTB Harzen udvide med
teknikbane i hotellets have og der
bliver mulighed for at leje mountainbikes og købe forskellige lækre
canondale bikes og reservedele.
Den første dag da vi ankom, tog
Martin os ud på en lille 20km smuttur, for lige at ryste bilturen fra Danmark ud af benene. Dagen efter var
der cirka 50km i vente, og med en
temperatur på ca. 30 grader kunne
det godt blive hårdt, men Martin
formår at gøre det til en hyggelig
heldagstur med hyppige pauser, hvor
vi både fik badet i skovsøer, spist
frokost, ventet på sidstemanden og i
det hele taget gasset hinanden godt
og grundigt

Martin formår at skabe god stemning uanset hvor presset deltagerne
kunne være.
På en af turene kom vi forbi en
Bikepark i byen Hahnenklee hvor vi
kørte 2,5km op og tog et flow spor
ned første gang, og anden gang tog
vi et lidt vildere freeride spor. Men
Martin ligger stor vægt på at vise,
at Harzen er meget mere end bare
bikeparks og Brochen. Der er mange
flere bakker og singletrack som er
fede at køre.

På vores tredje dag skal vi ud og
se en dæmning, vi regner med det
bliver ca. 60km i dag. En af de første
stigninger er 3km op, tågen er tæt
og den fugtige luft tynder os meget.
Vi kører på en grusvej og alle er lidt
trætte.
Henimod middag vil Martin have
os med på en café han har luret lidt
på, det er ved en golfbane. Mens vi
sidder der og snakker bliver vejret
værre, men vi beslutter os alligevel at
tage op mod dæmningen. Pludselig
bliver det skybrud, og vi overvejer
kort hvad vi skal gøre.
Martin som er yderst erfarn finder
på vi tager mod Torfhaus, et sted der
ligger ret højt, hvor vi spiste aftensmad den første dag. Vi kommer ud
på en vandresti
hvor Martin aldrig har været før,
men han er en sand sporguide og
får os guidede igennem noget af det
smukkeste natur med Hekstegrøfter,
vandfald, klipper vi må trække over,
og lange seje bakker.

Målet er at komme til Torfhaus, få
en lille dessert, og så komme på en 7
km. Nedkørsel lige ned foran hotellet. På trods af Martin unge alder,
har han så meget erfaring i området
og selv når man kommer ud hvor
han ikke har kørt før, finder han altid
en vej derhen hvor han vil. Man fare
aldrig vildt med så god en guide.
Martin ligger vægt på at give alle en
god oplevelse og vise Harzen fra sin
bedste side. På turene i området vil
man som gæst opleve de små hyggelige byer og historiske levn i de
store skovområder.

Ruterne man bliver guidet rundt
på er en cirka 50/50 blanding af
singletrack og grusstier. Mange
singletracks er små vandrestier hvor
underlaget er naturligt og man må
forvente en del rødder. De længste
opkørsler bliver ofte lagt på grusveje så de er mere overkommelige.
Forholdet mellem grusveje og stier
kan variere i forhold til deltagernes
ønsker og niveau. Alle kan være med
og der køres aldrig hurtigere end
den langsomste. Hvis det er en større
gruppe som er på besøg vil man
ofte blive opdelt efter tempo. Der
er aldrig mere end 12 deltagere per
guide.
Vi 3 fra sporguide har meget forskellige præferencer i forhold typen af
kørestil vi foretrækker.
Men vi alle fra sporguide er meget
tilfredse med hvad MTB Harzen kan
tilbyde. Og vi kan varmt anbefale at
kontakte Martin hvis man vil prøve
noget nyt og prøve at køre i Harzen.

MTB Harzen
Auf der Rose 11,
38707 Altenau
+ 45 30 25 15 42
martin@mtbharzen.com

MTB Harzen v/ Martin Nørris er
klart anbefalelsesværdig og man skal
ikke snyde sig selv for en weekend
med en så dygtig guide som ham.
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