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                                                              På vej (i god tid) til start 
 
Et par ord om verdens længste og hårdeste motionscykelløb: 
 
Først skal tanken jo lige fødes og når beslutningen er taget, så bliver det først alvorligt! 
Man skal vide at det ikke kun er træningen der er svær… det er også det physiske der kan være et 
problem… 8 mdr. hvor man skal tænke på løbet og se at holde sig i form og også uden at komme i 
”overtræning”. 
Starten begynder som næste altid ved årsskiftet, hvor man ligesom begynder en ny sæson. 
På mountainbiken og ud i naturen på de gode vinterdage og ellers i motionscenteret hvis vejret bliver 
for slemt. 
Sidst i april begynder så kvalifikationsløbene… også kaldet brevet. 
Da det er meget koldt på denne årstid er selv 200 km lang vej at cykle og man finder ret hurtig ud af 
at formen kunne da godt have været bedre! 
Vi havde valgt at cykle de 200 km fra Sønderborg. 
Maj måned startede vi op med at cykle vores egen Stjerneløb og weekenden efter tog vi til Støvring 
(Nordjylland) og tog der de 300 km. 
14 dage senere kørte vi så de 400 km fra Sønderborg og ligeledes derfra de 600 km 4 dage senere 
(Kristi himmelfartsdag) 
Så var kvalifikationsløbene ”overstået” 
Det er i sig selv en stor bedrift og man bliver ret tilfreds med ens egen præstation og føler sig klar til 
den ”store” tur. 
Og så kommer det sværeste næsten: Nu skal formen holdes ved lige, da der er 3 mdr. til 
Frankrigsturen, så det er bare med at holde gejsten oppe og så komme ud til forskellige løb og ellers 
ud på nogle lange ture, for at få bagdelen vænnet til at sidde på sadelen så længe ad gangen som 
muligt. 
Inden afgangen til Paris havde jeg fået 5844 km i benene…Finn 3900 km og Per havde trådt ca. 6700 
km i pedalerne. 
Endelig kom dagen, hvor turen gik til Frankrig… så måtte det jo briste eller bære! 
Det var ret godt at vi ankom et par dage i forvejen inden løbet skulle køres, så man lige kunne 
”lande” og blive afklimatiseret inden det virkelig ”gjaldt”. 
Prologen var det så som så med… intet ophidsende ved den! 
Den var vel nok lidt af en skuffelse, men godt nok heller ikke noget man skal undvære. 
Vi var vel nok ca. 80 danskere der fulgtes ad ud af de franske småveje for at vise det danske flag 
(cykeltøj) men desværre var der ikke ret mange tilskuer til at overvære dette … ca.35 km. 
Om aftenen kl. 22.00 gik starten så for os der havde valgt at bruge 90 timer på løbet. Det forløb uden 
problemer og inden længe havde vi forladt byen og befandt os i den mørke nat. 
9 timer senere kunne vi begynde at se omridset af den franske natur og de forskellige bakker som vi 
skulle op og ned ad og de kom altså bare som perler på snor…360 bakker, blev det til på turen…efter 
forlydende. 
Efter at have siddet det meste af 24 timer på en sadel, har man ikke lyst til det mere, så da vi nåede til 



Loudeac var vi godt møre og trætte og smuttede i soveposen og fik 4 timers søvn efter at have 
tilbagelagt 450 km. 
Op og af sted næste morgen og videre til Brest, som er vendepunktet efter at have kørt 640 km. Så 
det var et kærkomment syn at se Brest broen og det enormt flotte hav der omkranser Brest havnen. 
Så nu kunne vi begynde at tælle nedad for hver km vi nu tilbagelagde. 
Da vi ankom til Loudeac igen, havde vi kørt godt 800 km og tog os et hvil igen, og tillod os at sove 5 
timer inden afgangen igen. 
Efter at have kørt nogle km i den kolde nat får man besvær med at holde varmen og bruger enorm 
megen energi på at holde kroppen varm og humøret højt… Så solen var et kærkommen syn næste 
morgen og en gang varm suppe eller kaffe og frisk bagerbrød kan gøre underværker ved en træt 
cyklist på denne tid af dagen. 
På et tidspunkt midt på dagen kan solen til gengæld blive så hård at det kan blive nødvendigt at finde 
skygge og så kan man evt. lige nappe en lille lur inden man kører videre. 
Næste aften ved 21.30 tiden var vi inde og stemple og var da blevet så trætte at vi lige tog os en lille 
lur på 20 min. inden vi tog hul på de sidste 300 km. 
Da vi manglede 140 km lejede vi en madras i en hal og sov 1½ tim. inden det gik videre det sidste 
stykke til Paris. 
Godt trætte og tilfredse med os selv rullede vi i mål 88 tim. efter starten…1263  km. 
Efter et par timers søvn på hotellet og et velfortjent bad var vi klar igen og tog ud og spiste en stor 
”gallamiddag” sammen med en 20-22 andre cykelryttere. 
 
Yes… vi gjorde det sgu.! 
 
Bagefter sådan et løb, føler man sig sgu som en supermand og man må vel nok også godt have den 
følelse, selv om man godt ved at det hele er en gang selvbedrag…smiler. 
Et hårdt løb…men også et kanon godt løb, som man nok aldrig glemmer! 
 
                                                           Med venlig hilsen Finn og Henning 
 
Ps. Som før nævnt…Hvis i vil læse mere om turen, så prøv at gå ind og læs Herluf Jensen´s 
hjemmeside www.randonneur.dk  
Der står bare ALT om turen og ALT hvad man kan tænke sig at vide om turen. 
Kanon hjemmeside og interresant læsning. 
 
 
 
 
 
 

http://www.randonneur.dk/

