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En overdimensioneret Ford 
SUV, en trailer proppet 
med mountainbikes, seks 
eventyrlystne fyre, syv feriedage 
og et uendeligt tag selv-bord af 
det vestlige USA’s mest unikke 
natur. Sådan lyder den enkle 
opskrift på en MTB-tur og et 
roadtrip af en helt, helt anden 
verden. Aktiv Træning var 
med, da kursen blev sat mod 
Arizonas og Utahs ypperste 
mountainbikespor.

eg står op i pedalerne med mest mulig krops-

vægt skudt bagud over baghjulet. De kraftige 

skivebremser hyler højlydt ved mit konstante 

tryk på bremsegrebene, og de brede knopdæk 

slynger jord og småsten til siderne. Det 90 

grader skarpe sving, der pludselig dukkede 

op lige foran mig på den stejle, fartfyldte 

nedkørsel, truer med at sende mig direkte ud 

i den klippedækkede underskov. Men farten 

er min ven her, og ved at 

vinkle cyklen og kaste 

vægten aggressivt ind i 

svinget kan jeg udnytte 

den godt anlagte kurve med 

den brede, let opadskrånende 

jordkant, så kræfterne sender 

mig smukt rundt i og ud af svinget, 

mens de store gummiknopper bider 

sig fast i den rødlige jord, og jeg 

med beslutsomme pedaltråd stryger 

videre på det smalle track ...

Vi er omringet af små og store 

grantræer – og ikke mindst af de 

allestedsværende, nærmest glø-

dende røde klippeformationer, 

der er så karakteristiske her i Red 

Canyon, som ligger i forlængelse 

af det sceniske naturreservat Bryce 

Canyon i Utahs dybe, vidtstrakte 

klippe- og ørkenlandskaber. 

De røde klipper er overalt – både 

i form af massive knejsende bjergsi-

der og kæmpe porøse søjler, der 

stræber mod den knaldblå himmel, 

Roadtrip-
ruten i det 
syd vestlige 
USA
Med udgangspunkt 

i Las Vegas – hvor 

bil, trailer, cykler 

og campingudstyr 

blev anskaffet – gik 

turen til Grand 

Canyon, Arizona, 

videre til Monument 

Valley-området, så 

Moab i Utah, vestpå 

til Bryce Canyon- 

området og byen 

St. George og derpå 

retur til Las Vegas.

Las
Vegas

Grand 
Canyon

MoabBryce 
Canyon
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og som klippestykker i alverdens 

størrelser strøet ud over landska-

bet. Vi har de sidste fem dage da 

også følt os som plantet midt i en 

gammel John Ford-western, hvor 

vilde indianere i fuld krigsmaling 

hvert øjeblik kunne dukke op bag 

de gyldne klipper – bortset fra at 

vi seks danske fyre i rejseselskabet 

ikke er på hesteryg, men derimod 

‘rider’ hårdføre Giant 27,5"-moun-

tainbikes med fuld affjedring for 

og bag samt brede, grovknoppede 

gummidæk, der på utrolig vis bider 

sig fast i det porøse spor og på de 

glatte klipper. Og godt for det, for vi 

racer med øre til øre-smil afsted på 

det smalle Thunder Mountain Trail, 

der konstant stiger, falder, snor og 

bugter sig gennem landskabet. 

Køreteknisk er vi konstant 

ud for dret af skarpe hårnålesving, 

klippesektioner, rødder, stejle drop og hop – det hele 

hyppigt afbrudt af spektakulære udsigter, som kræver, 

at vi må stoppe op og prøve at suge storheden ind. Vi 

knipser ivrigt billeder her, der og allevegne, selvom vi 

for længst har indset, at ingen fotos kan gøre storheden 

i de her områder bare tilnærmelsesvis fyldest. 

TOUCH AND 
GO-ROADTRIP
Det er hele denne ‘pakke’ med actionfyldte MTB-ridt 

og enestående naturoplevelser på allernærmeste hold, 

som vi er fløjet herom på den anden side af Atlanten 

for at opleve – og som vores to danske guider på denne 

mountainbike-jomfrutur for det lille danske specialrej-

sebureau Active Adventure ApS her efter fem dage har 

leveret til fulde. 

 Den seneste lille uge har vi i en overdimensioneret 

Ford SUV trawlet Nevada, Arizona og Utah igennem 

på et, hvad man nok meget passende kan kalde ‘touch 

and go’-roadtrip – en sand tour de force til noget af det 

ypperste terræn, man som ivrig mountainbiker kan 

drømme om at prøve kræfter med på denne klode. 

Konceptet er så enkelt, som det er ‘effektivt’: Med 

den rummelige, airconditionerede og på alle måder luk-

suriøse 8-cylindrede Ford Adventurer samt en vel lastet 

U-Haul-trailer på trækkrogen har vi en mobil base, der 

gør det muligt hver dag at opleve nye spændende områ-

der og mountainbikespor. Og vi har alt, hvad vi behø-

ver af cykler, udstyr og forsyninger med os. Den del har 

guiderne sørget for, inden vi forlod Las Vegas for fem 

dage siden. Selv har vi bare medbragt det personlige 

grej som sko, hjelme, tøj mv. 

Overnatningerne undervejs på vores roadtrip fore-

går på udvalgte moteller tæt på de cykelruter, vi skal 

køre. Og der er indlagt to overnatninger under åben 

himmel, hvor vi har fornøjet os med at slå telte op, 

lave ‘feltration’-middag ved lynkogeblus og hygge ved 

 Der er rig 
lejlighed til at 

teste ens 
højdeskræk, for 
sporene går tit 

skræmmende tæt 
på klippekanterne. 

Denne lille tur er 
dog til ære for 

fotografen.

Vi har de sidste 5 
dage følt os som 

plantet midt i en gammel 
John Ford-western ...

‘Rock Art’ er 
et symbol for 
området
I store dele af Utah og de 

tilstødende stater kan man 

på sandstensklipperne 

se tegninger og udhuggede symboler – 

helleristninger og piktogrammer – lavet af 

fortidige indianere for tusinder af år siden.
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lejrbålet med røverhistorier, kolde 

øl, gløderistede marshmallows og 

en uendelig stjernevrimmel på den 

dybsorte himmel over os. 

Så hvad ukomfortable liggeun-

derlag, iskolde bjergtemperaturer 

og støjende snorken fra cykelfæller 

måtte byde på af manglende kom-

fort og kvalitetssøvn ude i det fri, så 

opvejes det af oplevelsen ved natur-

ens storhed, unikke solopgange og 

munter råhygge.

‘RIDER’ UD I 
VILDMARKEN
Foran mig snor sporet sig atter 

rundt i et sving, og derefter kravler 

det i én lang stigning op ad siden 

på bjergskråningen. Jeg skifter til et 

lettere gear, glider frem på sadlen 

og begynder for gud ved hvilken gang denne formiddag 

en sveddrivende kravletur op. 

Pludselig gjalder et advarende råb fra den forreste af 

gutterne: “Forfra … HEST!”

Hest?? På et kringlet MTB-spor midt i bjergene? 

Men den er god nok, viser det sig, da jeg efter en lille 

kurve rammer et skovdækket plateau. Faktisk er det 

hele fire heste – dog pænt trukket ind i skoven og 

tøjret til træer, hvor de fire ryttere med bredskyggede 

Stetsons og øvrig wild west-mundering sidder og slap-

per af. Det viser sig at være to rideglade ægtepar, der 

kører Utah tynd i deres kæmpe mobilhomes – finder vi 

ud af senere på p-pladsen i bunden af sporet – med ikke 

blot et helt hjem, men også hestestald indbygget! 

Præcis som vi på vores cykler kan komme dybt ind 

i ellers ret ufremkommelige områder langt fra alfarvej, 

så kan rytterne her på hesteryg nå den unikke natur 

herude i det vilde vest. Pudsigt nok er de spørgelystne 

ryttere lige så forundrede over, at vi tør cykle på de 

smalle spor med stejle fald, som vi er forbløffede over 

at se dem her. Personligt glæder jeg mig dog over at 

møde ryttergruppen her på toppen og ikke i fuld fart 

på vej ned ad en af de snævre nedkørsler, hvor en nok 

så solid Giant-fullsuspensioncykel næppe vil kunne 

 Køreturene ad de sceniske 
ruter i de vidtstrakte 
naturreservater byder konstant 
på store indtryk.

 Vildtlivet er mangfoldigt, og 
skiltningen er ikke falsk reklame 
– vi mødte bl.a. en sortbjørn.

 De såkaldte Slickrock Trails, 
der strækker sig langt ud i 
stenørkenen, er mere end noget 
andet med til at trække 
tusindvis af MTB-turister til 
Moab, der er som en skisportsby 
– blot med mountainbiking.
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stille meget op imod flere hundrede kilo muskelpakket 

westernpony med 130 kg cowboy på ryggen. Det er 

ikke noget kønt billede, der popper op på nethinden.

 Vi sadler op, vinker farvel og snor os videre gennem 

skovstykket på højderyggen. Snart skifter terrænet 

igen; det tynder ud i træerne, og de bare, porøse, røde 

klipper dominerer landskabet. Sporet bliver mere tek-

nisk, nedkørslerne stejlere og med giftige 180-graders 

retningsskift, ‘vejgrebet’ er pludselig mere løst og for-

ræderisk – ikke mindst i kurverne – og koncentrationen 

ryger helt op på maks. Udsigt må nu være udsigt, for 

sporet kræver fuld fokus, ellers koster det styrt. 

En lektie om de pludselige ændringer i sporene, vi 

har lært på den hårde måde de seneste dage – ikke 

mindst, da vi dagen før afsluttede tre dages fabelagtig 

udforskning af Utahs bedste MTB-område med stedets 

absolutte superspor, The Whole Enchilada.

MEKKA FOR 
MTB-NØRDER 
Byen Moab kaldes – med rette – for 

MTB-sportens mekka, og moun-

tainbikere fra hele verden strømmer 

til den lille bjergby for at opleve de 

1.330 km afmærkede spor med 

farvekoder efter sværhedsgrad, og 

som på bedste wild west-vis er døbt 

dramatiske navne som Deadman’s 

Ridge, Rusty Spur, Horsethief, Killer 

B og Great Escape. Mest berømte er 

områdets såkaldte Slickrock-trails, 

der byder på mere end 30 km lange 

ture ud over et tætkuperet landskab 

med fuldstændig glatslebne, perfekt 

rundede klippeformationer kilo-

meter efter kilometer og med rute-

markeringerne malet på den hvide, 

plane klippeoverflade – en unik og 

anderledes køreoplevelse helt uden 

sammenligning med noget andet, 

nogen af os seks gutter har prøvet 

på en mountainbike.

Men ‘kongesporet’, The Whole 

Enchilada, byder, som navnet anty-

der, på stort set alt, hvad Moab-

området kan mønstre af kringlet, 

varieret og scenerisk mountainbi-

king – og det til overflod. 

Vores tur på sporet startede med 

en timelang, tidlig morgenbiltur ind 

i La Sal-bjergene øst for Moab. Ved 

en campground i små 2.800 meters 

højde blev vi sat af, og mens én 

mand kørte retur med Forden, satte 

vi fem andre kursen ned mod Moab 

langt, langt ude i det fjerne – dog 

først efter en opkørsel på yderligere 

et par hundrede højdemeter, hvilket afgjort hjalp på 

kropsvarmen i den 8 grader kolde bjergluft, men til 

gengæld takket være den tynde luft i højden trak ekstra 

hårdt på lungerne.

 De næste 6 timer fik vi så prøvet alle former for 

tracks og underlag, fra hurtige spor med glidende flow 

i tæt, lav skovvækst, bumlede jordveje, kilometer efter 

kilometer både opad og nedad med tætpakkede, ølkas-

sestore klippestykker, smalle, tekniske tracks med dybe 

frie fald lige ved siden af, stejle slickrock-nedkørsler og 

 Sporet Thunder 
Mountain Trail i det 

storslåede Bryce 
Canyon-område byder på 

masser af kringlede, 
tempofyldte nedkørsler, 
der kalder på fuld fokus.

 De berømte 
sandstensklipper 
– Slickrock – fik 
navnet fra cowboyer, 
fordi klipperne var 
forræderisk glatte for 
deres heste. 
MTB-ruterne er hele 
vejen markeret med 
påmalede striber.

 Tilbage ved 
kæmpe-Forden, 
holdets ‘mobile 
base’, tjekkes der 
cykler og udstyr og 
tankes tiltrængt 
energi fra de store 
medbragte 
kølebokse.

... kilometer efter 
kilometer både opad 

og nedad med tætpakkede, 
ølkassestore klippestykker ...
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bratte, rodfyldte opkørsler. Alt kom i spil her. Og der 

blev indkasseret skrammer, småsår og buler, knust 

cykelbriller og ridset cykler – og ikke mindst opbygget 

ømhed i hele kroppen, alt imens temperaturen bevæ-

gede sig op imod de 40 grader, og tøjlagene hurtigt blev 

hevet af og pakket væk. 

Da fem tørstige, sultne og gennembankede ryttere 

således trillede langs Colorado River retur ind i Moab 

først på eftermiddagen og genfandt ‘basecamp-Forden’, 

var energien i bund, mens humøret var skudt helt ud 

igennem toppen af skalaen. 

NY DAG, NYT EVENTYR
Alle mand klarer sig ned over dagens sidste tricky pas-

sager her på Thunder Mountain-sporet, og de afslut-

tende 3-4 km ind til vores bil på p-pladsen ved sporets 

udmunding er et dejlig fartfyldt og letkørt spor med 

masser af flow ud gennem dalen – og dermed også rig 

 Et par timers smuk 
kørsel, og man skifter 
totalt scene – og er klar 
til nye oplevelser.

 Efter timer i sporet 
med råt pedalarbejde og 
dyb koncentration gør en 
iskold cola underværker.

Active 
Adventure 
arrangerede
Aktiv Træning var 

inviteret med på den 

færdigpakkede ‘Ride 

the Canyons’-tur af 

specialrejsebureauet 

Active Adventure 

der arrangerer både 

løbe- og MTB-rejser 

i det vestlige USA. 

Se mere på 

ridethecanyons.dk

anledning til gentagne højlydte yiiiiihaaaa-skrig op 

mod de omkransende bjergsider. Sidste manøvre bliver 

en gennemkørsel af et – desværre tørlagt – stenfyldt 

flodleje, hvor vores overophedede og fem dage brugte 

stænger ellers godt kunne have nydt en lang nedkøling. 

Nu bliver det så til iskolde colaer og en frisksmurt ‘Ride 

the Canyons-sandwich’ fra køleboksene i bilen. De 

gode sager nydes i skyggen, mens detaljer, drilleri og 

‘nærdødsoplevelser’ fra dagens tur fyger rundt i luften. 

Næste stop på touren er La Quinta Motel i St. 

George, Utah – små tre timers naturskønt roadtrip 

længere fremme. Og der venter således også morgen-

dagens – og desværre turens sidste – mountainbikeridt 

i the wild wild west. Men alt det er en ny dag og et nyt 

eventyr. Først gælder det cola, sandwich, fællesskab og 

sprudlende begejstring. 

Du kan finde en hel stribe actionfyldte videosekvenser fra Aktiv 

Trænings MTB-tour i Utah og Arizona på: aktivtræning.dk/gowest 
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