
Invitation til Sibirien 1996 
Du er en rigtig heldig kartoffel!. Du er nemlig 
hermed inviteret til at deltage i vores tur gennem 
Sibirien!. Invitationen går på at du kan deltage i en af 
to delstrækninger på vores tur. Strækningerne er de 
to mest spændende på vores tur og du kan 
gennemføre dem i din almindelige ferie (ca. 3 uger). 
M.h.t. pris skal du regne med ca. 15.-25.000 Kr., plus 
evt. investeringer til udstyr. 

 
 

Træningsniveau 
Du behøver ikke være vinder af Tour De France for at 
deltage, men det er overordentligt nødvendigt at du er 
udholdende. Vi forventer at køre ca. 120-140 Km. pr.  
dag i et moderat tempo (ca. 18-20 Km/t) på dårlige 
grusveje, men dog ikke rent off-road. 

Køredagene former sig som 4 dages kørsel og 1 
dags hvil. D.v.s. at du skal kunne cykle ca. 1.400 Km. 
med ca. 25 Kg. oppakning på 14 dage. Hviledagene 
placeres fortrinsvist i byerne. 

 
 

Udstyr 
Det vigtigste er at du har en god mountain bike. Af 
hensyn til oppakningen, er du nødt til i et vist omfang 
at tilpasse din cykel til vores udstyr. D.v.s. vi angiver 
hvilket værktøj din cykel (primært geargruppe) skal 
være kompatibel med. Husk at vi ikke har nogen som 
helst mulighed for at få andre reservedele i 
ødemarken, end dem vi selv medfører. Det betyder 
f.eks. at du skal vælge den type foldedæk vi angiver; i 
det mindste når vi taler om reservedæk. 

M.h.t. campingudstyr skal du have en god 
sovepose, et liggeunderlag og meget gerne et telt. Dog 
bliver der kun brug for Eet telt til to gæsteryttere; d.v.s. 
at du måske ikke behøver et telt alligevel. 

Cykeltasker, koge- og skaffegrejer m.v. kan du i 
begrænset omfang låne, men da vi ikke har nok til alle 
fire gæsteryttere, ser vi selvfølgelig gerne at du selv 
har det meste af udstyret. 

 
 

Formaliteter, visa m.v. 
Aftalen er at du skal medbringe en del udstyr med ud 
til os, og tage film og videobånd med tilbage. Til 
gengæld leverer vi de invitationer der kræves, for at 
kunne opnå viseringer for de ellers helt lukkede 
områder. 

Vi betaler for den overvægt, som vores udstyr 
repræsenterer, men ellers har vi adskilt økonomi. Dog 
sørger vi for at du får del i de rabatter vi har adgang 

Her vises de to delstrækninger tegnet ind på Sibirienholdets samlede rute. 

til. 
P.g.a. Taigaen er det en overordentlig god ide at 

du sikrer dig, at du ikke er allergisk over for 
birkepollen, eller at hvis du er, at du får medbragt 
medicin, der kan modvirke allergien. 

 
 

1. rute: Jakutsk til Newer 
Denne rute starter fra Jukutsk, der er en stor mineby 
placeret ca. midt i “ingenting”. Byen er nærmest en 
ankronisme, idet området er alt andet end venligt. Kun 
3 mdr. om året er floderne isfri og vejene farbare. 
Uden for denne periode, må al transport foregå med 
fly. 

Vinteren er overordentlig kold. - 44 grader i mid-
deltemperatur i januar. Det er så koldt, at fugten i 
udåndingsluften fryser øjeblikkeligt og fald hørbart 
ned på jorden!. Heldigvis er vi der i juli måned, hvor 
mid-deltemperaturen er på + 15 grader. 

Fra Jakutsk går turen over den Fjernøstlige 
Sibiriske Slette og ned til bjergene i Amurlandet. I 
starten er der slette, men lidt efter lidt kommer vi ind i 
Taigaen, der er verdens største urskov. Skoven er 

Og her er så hele Sibirienholdet. Fra venstre ser du Søren, Morten og Jens. 
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meget ung, da der er tale om birketræer. Dette giver 
også et helt specielt lys, da træerne jo har hvide 
stammer. 

Turen slutter ved Den Transsibiriske Jernbane, 
hvor vejen slutter og gæsterytterne sendes hjem med 
jernbane og senere fly. 

Vi har da besøgt en række mindre pelsjægerbyer 
og et antal mindre og større minebyer (diamanter, 
guld, uran o.lign. værdifulde metaller/mineraler). Alt i 
alt et område der fortsat er præget af guldjæger- og 
nybyg-germentalitet og et område, hvor vi er så godt 
som helt sikre på ikke at møde andre turister. 

Prisen for denne rute vil være ca. 18.-22.000 Kr. 
alt inklusive, men uden udstyr. Tidspunktet vil ligge 
omkring begyndelsen af juli. 

 
 

2. rute: Tschita til Irkutsk 
Her er byerne Tschita, Ulan-Ude og Irkutsk, sammen 
med Baikalsøen, de absolutte højdepunkter på turen. 
Alle tre byer er oprindeligt handelsstationer fra 
Tsartiden, og modsat hovedparten af de Sibiriske byer, 
er de oprindelige bykerner bevaret. 

Hvor Stalin bogstaveligt talt fik udryddet de fleste 
mindretals oprindelige livsstil, er denne fortsat bevaret 
i de to første byer. 

Mellem Ulan-Ude og Irkutsk, kommer vi til at 
passere Baikalsøen. Denne er verdens næststørste sø, 
målt i vandmængde (den er op til 1.600 m. dyb) og i 
areal er den verdens tredie største. Området er med 
sine bjerge og Taigaen, noget af det smukkeste stykke 
ube-rørte natur, der er tilbage i verden. 

Turen vil finde sted omkring begyndelsen af 
august og prisen vil være ca. 16.-18.000 Kr.. Både 
turen ud og hjem vil foregå med fly. Modsat første 
rute, bliver vi her nærmest overrendt af andre turister, 
idet vi kan komme til at møde nogle stykker i byerne. 

 
 

Hvad gør du, hvis du vil med? 
Er du interesseret, så henvender du dig til Een fra Sibi-
rienholdet. Da vi jo ikke er et rejseselskab, skal vi en-
stemmigt godkende deltagerne, og derfor er dette ikke 
en invitation du må give videre, uden at det er aftalt. 

Der er selvfølgeligt mange ting der skal gen -
nemgås, hvis du vil med, f.eks. skal vi ud på nogle 
træningsture sammen i løbet af foråret, men det er 
noget vi må tale videre om, når du henvender dig. 
 


