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Mallorca 2017

Nesodden Sykkelklubb er stolte av å invitere til treningstur til Mallorca for syvende år 
på rad. Vi har klart å bygge en tradisjon med stort oppmøte og fornøyde deltagere hvert 
år. På årets tur har vi i underkant av 40 deltagere hvor flere har vært med alle 
syv gangene.

Selv om turen har et høyt sosialt preg, er det viktig å understreke at dette primært er 
lagt opp som oppkjøring til sykkelsesongen 2017. Vi har landet på å reise til Mallorca 
da øya sannsynligvis har Europas beste tilbud til ivrige sykelister når det gjelder klima, 
variasjon og kvalitet på veinettet. 

Arrangørene har hvert år som mål å arrangere en enda litt bedre tur en året før. 

For 2017 har vi satt følgende mål;
• Ingen ulykker: Vi skal ha en god sikkerhetskultur og unngå farlige situasjoner  
 ved å;
•  Overholde trafikkreglene – punktum!
•  Holde sikker avstand fra biler
•  Holde avstand i nedoverkjøring – ingen forbikjøringer
•  Ha fokus på sleipe veier ved regn
•  At alle gruppeledere har førstehjelpskrin og kontaktinformasjon om NIK
•  At alle deltagere har telefonnummer til gruppeleder samt lege.
•  Alle deltagerne tar felles ansvar for at målsetningene overholdes.
• Enda bedre treningsutbytte: Vi ønsker å sette mer fokus på hva vi ønsker å ha  
 ut av turene i.f.t. trening. Vi prøve å legge opp til at gruppelederne orienterer  
 om treningsmål før avreise hver dag samt gi råd underveis som for eksempel;
•     Primærmålet er å venne kroppen til mengdesykling, ikke ligge for lenge og  

 presse kroppen for hardt. Dette innebærer også at turene vil ligge for det   
 meste i sone 1 og 2 og ikke jevnt over terskel. 

•  Rulletrening (når dette er aktuelt)
•  Bakketrening; styrketråkk, stående / sittende, tråkkfrekvens
•  Effektiv sykling i vind 
•  Sikker utforkjøring (balanse/vektfordeling, sikt, linje)
• Enda bedre informasjon til deltagere; Nytt av året er at gruppelederne vil 
 orientere om kort om dagens tur, treningsmål og sikkerhetshensyn før avreise  
 hver morgen. 

Sosialt;
Som i fjor legger vi opp til en orientering om dagens, samt morgendagens tur før mid-
dag på hotellet hver dag.

Fellesmiddag onsdag 



destinasjon dist. (km) klatring lunsj kart

26 mars Puig de Randa 71,5 1001 1
27 mars Alaro 127,5 2229 Port de Valldemossa (76,3) 2
28 mars Porto Cristo 151 1810 Porto Cristo (84,4) 4
29 mars Sant Elm 122,7 2318 Galilea (78,8) 7
30 mars Petra 107,3 859 Petra (47,1) 9
31 mars Sa Calobra 171,5 3890 Cala Tuent (83,3) 10
1 april Deia 140,8 2996 Deia (87) 13

892,3 15103

destinasjon dist. (km) klatring lunsj kart

26 mars Puig de Randa 71,5 1001 1
27 mars Alaro 104,5 1229 Alaro (47,4) 3
28 mars Felanitx 109,2 1298 Porreres (77) 5
29 mars Port de Andratx 105,1 1887 Galilea (71,1) 8
30 mars Petra 107,3 859 Petra (47,1) 9
31 mars Sa Calobra 148 2557 Sa Calobra (73,7) 11
1 april Valldemossa 115,3 2141 Valldemossa (79,8) 14

760,9 10972

destinasjon dist. (km) klatring lunsj kart

26 mars Puig de Randa 71,5 1001 1
27 mars Alaro 104,5 1229 Alaro (47,4) 3
28 mars Campos 83,4 578 Cas Busso (60) 6
29 mars Port de Andratx 105,1 1887 Galilea (71,1) 8
30 mars Petra 107,3 859 Petra (47,1) 9
31 mars Sineu 81,1 884 Montuiri (48,1) 12
1 april Valldemossa 115,3 2141 Valldemossa (79,8) 14

668,2 8579









kart 01

   71,5km  1001 høydemeter



kart 02

   127,5km  2229 høydemeter



kart 03

   104,5km  1229 høydemeter



kart 04

   151,0km  1810 høydemeter



kart 05

   109,2km  1298 høydemeter



kart 06

   83,4km  578 høydemeter



kart 07

   122,7km  2318 høydemeter



kart 08

   105,1KM 1887 høydemeter



kart 09

   107,3km  859 høydemeter



kart 10

   171,5km  3890 høydemeter



kart 11

   148km  2557 høydemeter



kart 12

   81,1km  884 høydemeter



kart 13

   140,8km  2996 høydemeter



kart 14

   115,3km  2141 høydemeter





Norske konsulatet er +34 971 710 809
 
Nødnummer er 112 til politi og ambulanse. (her finnes det tolk også)

Sunprime Palma Beach 
Calle Polacra 4
07610 Playa de Palma 
Telefon +34 971 744 493/280

HOTEL




