
En utökad cykeltur

I inbjudan stod att det var dags för cykel/pinic/bad. Det gällde att ta sig tur och retur Barcarès-
Rivesalte utefter floden Agly, en sträcka på drygt 30 km. Förutsättningarna var följande: sol, värme, 
Tramontana-vindar på utvägen (= motvind) och därför medvind på hemvägen. Huvuddelen av 
sträckan kunde genomföras på separat cykelväg, Voie Verte.

Vår lilla grupp bestod av 7 personer där merparten (4 st) gick in för den elektrifierade varianten. En 
stor eloge till Anita som körde sin gamla cykel från 1967 utan el och utan växlar!

Efter att cykelhyrandet gjorts klart gav vi oss iväg för att hämta upp Anita på vägen (hon anslöt 
utanför hemstaden Salanque). I början gällde det att hålla koll på mötande trafik i form av gående, 
cyklande och rullskridskoåkande! De stora campingområdena i närheten av vår start gjorde sig 
tydligt påminda!

Det blev lite lugnare närmare Rivesalte och man kunde då tydligt höra det normala Nimros-pratet i 
vinden.

Efter ett stopp vid bron över Agly i Rivesalte där vi inspekterade de enorma höjder som floden nått 
vid olika översvämningar (bla över 4 mtr 1940) var det dags att göra den första utökade delen av 
cykelturen. Vi hade nämligen blivit inbjudna att besöka familjen Hamar i Rivesalte för 
vätskekontroll, lite snacks och trivsamt umgänge. 

Välsmorda (bland annat efter att ha provat en lokal Rivesalte Ambré) kunde vi nu ge oss iväg 
tillbaka mot Barcares men först skulle picnicen intas på lämpligt ställe utefter vägen. Detta innebar 
att Anita tog täten för att ta oss till den andra utökningen av cykelturen, nämligen av inta måltiden 
hemma hos familjen Runestig i Salanque dit vi blivit inbjudna. Värden Lennart tog emot oss och 
bjöd på välbehövliga förfriskningar.



De sista kilometrarna tillbaka gick sedan i rask takt, dels för att vi var försenade för 
cykelåterlämningen (ingen extradebitering utgick dock) dels pga medvinden! Badandet väl framme 
i Barcares blev det minst av (endast Kristina tog vara på möjligheten). 

Totalt sett blev det närmare 40 km cykling under dagen, bra jobbat samtliga (även om Gunilla hade 
behövt ca 100 km till för sin normala körning med cykelklubben i Thuir!).

Ett stort tack till alla deltagare och till Kari och Steinar samt Anita och Lennart för att vi fick göra 
ett hemma-hos-besök i Rivesalte respektive Salanque.
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