
Mountainbike er tempo, vind i håret, mudder på skoene og 
adrenalin i blodet. Det er også effektiv motion, fællesskab med 
andre cykelentusiaster og naturglæde. Kort sagt: Mountainbike er en 
disciplin, der rummer utrolig meget.

I løbet af denne kursusuge præsenterer vi dig 
for en bred vifte af forskellige tilgange til det 
at køre mountainbike: De lange kilometer på 
landevejen, fuld fart på i mountainbikesporet, 
de store naturoplevelser, gennemgang af 
teknikker, konditions- og pulstræning og 
tilegnelse af konkrete færdigheder - for hvad 
er det, der trækker dig ud på mountainbiken? 

Den unikke natur på Djursland og i Nationalpark 
Mols Bjerge byder på en masse varieret og ud-
fordrende terræn, og vi håber, at du bliver in-
spireret og får en masse gode oplevelser med 
hjem.

Du kan blandt andet opleve mindst 4 mountain-
bikespor af varierende længde, højde, stil og 
sværhedsgrad. Du får en introduktion til bike-
packing, som er et fænomen, der vokser i 
popularitet, og selvfølgelig en hel masse sjove 
og udfordrende ture ud på mountainbike. Og 
så er det hele blandet med højskolelivet, når 
det er bedst med foredrag, morgensamlinger, 
fortællinger, fællesskab og festaften.

Mountainbikes kan lejes til fordelagtige priser. 

Kristian Mølgaard,
kursusleder

Kursus: Mountainbike & Højskole
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Ugeprogram - Uge 27, 3. juli - 9. juli

Lørdag 3. juli

Søndag 4. juli

Mandag 5. juli

Tirsdag 6. juli

Onsdag 7. juli

16.00-17.00: Ankomst, indkvartering og 
kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Tur til Kaløvig.

9.45-12.00: Romalt Naturtur + Singletrack 
+ bmx bane + mountainbike fodbold. Vi 
øver teknik, bliver bekendte med cyklen 
og køre track eller grusvej. 

14.00-16.45: Ørsted Naturtur + Single-
track. Mere mountainbike - det hårde 
eller det lette, det tekniske eller naturtur.

19.30-21.00: Sangaften

9.45-12.00: Bikepacking i Nationalpark 
Mols Bjerge. Hvad så dagen derpå? Øm i 
kroppen, men op på jernhesten igen.

14.00-16.45: E-mountainbikes, samt resti-
tution. Ny teknolgi på mountainbike-om-
råder og dens betydning for udøvelsen, 
sporten og kulturen.

19.30-21.00:  Foredrag ved Birgitte Graak-
jær Hjort: Et meningsfuldt liv. Birgitte er 
teolog og leder ved Folkekirkens Uddan-
nelses- og Videnscenterleder i Aarhus. 

9.45: Fællesforedrag: ”2020 - et skæbneår 
i amerikansk politik” v. Niels Bjerre- Poul-
sen. Niels Bjerre-Poulsen har i mere end 
30 år forsket og undervist i Amerikansk 
historie, samfund og kultur. Siden 2010 
har han været lektor på Institut for Hi-
storie/Center for Amerikanske Studier på 
Syddansk Universitet.

14.00-16.45: Bikepacking i Nationalpark 
Mols Bjerge. Hvad er bikepacking? Hvor-
for er det populært? Vi skal ud i naturen 
med udstyr på.

9.45: Foredrag: Morten D.D. - en Na-
turnørds bekendelser. Vi skal høre om 
Mortens vilde oplevelser i den Norske 
vildmark.

14.00-16.45: Ebeltoft Singetrack - Moun-
tainbike i et spor, samt naturtur til vandet.

19.30-21.00: Ebeltoft - naturoplevelser på 
Mountainbike. Det behøver ikke være fart 
og sved der pibler. Mountainbiken giver 
unikke mulighed for at afdække afstand 
og komme steder, hvor naturen viser sig 
fra den bedste side.

19.30-21.00: Bikepacking i Nationalpark 
Mols Bjerge. Hvilket og hvor meget udstyr 
kræves der? Bikepacking er for alle uanset 
niveau og grejbank - det kan gøres fuld-
stændig behageligt.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Skolevej 2, 8410 Rønde

Torsdag 8. juli

Fredag 9. juli

Tilmelding

9.45-16.45: Silkeborg - en af Danmarks 
perler indenfor mountainbike-kulturen. 
Vi skal på singletrack i vesterskoven, fordi 
udendørs og frilufstmekka med badebro, 
sauna, sandstrand, badning. Silkeborg 
bikepark tilbyder mountainbike på alle 
niveau, som man kender det fra farveko-
derne på skipisterne. 

17.30: Aperitif og udstilling.

18.00: Festmiddag.

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside:  
www.rondehojskole.dk under som-
merkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

Faste tidspunkter

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe




