
 
Telemarksturen 2006. 

 
 

Per Skjødt, Johnny Nielsen og Lars Mose havde besluttet sig for at 
deltage i årets Telemarkstur i Norge. 
Turen var lavet om fra at være en 2 dags tur til en én dags tur og så 
korte den lidt ned i stedet for. 
Da Lars fik ryg problemer her i foråret besluttede han sig for at springe 
fra og jeg blev spurgt om jeg kunne tænke mig at deltage i stedet for 
ham. Efter at have tænkt det igennem et lille døgns tid, besluttede jeg 
mig for at tage med dem. 
Var dog lidt betænkelig om formen var til en sådan lang tur, da jeg kun 
havde 3 uger til at sætte mig op til turen 
  
Vi ankom til Norge aftenen inden løbet og fik os indkvarteret på en skole 
lige ved startstedet i Skien. 
Efter vi havde fået vore start numre udleveret fandt vi et godt sted at 
spise. Derefter god nat. 
Op kl. 5.30 og ned og få morgenmad. Cyklerne frem og så til startstedet 
hvor vi skulle starte kl. 7.30  
Nogle var startet kl. 6.00 da de skulle nå færgen hjem til Danmark 
allerede samme aften. Deriblandt nogle Herning ryttere som også var 
indkvarteret på skolen. 
Vi havde besluttet os for at tage en overnatning på et hotel efter turen, 
da vi syntes at det var det bedste efter en så lang tur. 
 
Der var 2 ruter at vælge imellem. En på 142 km. og en på 252 km. 
Vi havde valgt at tage den lange på 252 km. 
Der var ryttere fra flere forskellige lande, hvor vi var det næststørste 
nation der stillede op. 
135 nordmænd 
50 danskere 
35 svenskere 
25 finner 
13 tyskere 
10 hollænder 
Og 4 fra England 
 
 
 
 
Link til turen: 
 
http://www.telemark-tours.no/telemark-tours   
 
 
 
 
 

http://www.telemark-tours.no/telemark-tours


 
Således så turen ud på kortet. 
 
Løypeprofil Lang løype - 252km 

 
 
Depoter. 
 

  Matstasjon 

  Drikkestasjon 

 
Lang løype - 252km 

  Drangedal etter ca. 50km, neste ->30km 

  Gautefall etter ca. 80km, neste ->55km 

  Vrådal etter ca. 165km, neste ->46km 

  Seljord etter ca. 181km, neste ->30km  

  Lunde etter ca. 211km, neste ->41km (mål) 

  Skien (mål) 

 
Lørdag d. 10 06 2006 
 
Vi startede ud sammen med en flok på omkring 35- 40 mand og var nok 
den sidste gruppe der skulle ud på den lange rute. 
 
 
 
 



 
 
Efter kun 26 km. gik det galt i vores gruppe da der var en dansker der fik 
hans bagskifter i hjulet, da han skulle bruge den inderste klinge i bag. 
Han styrtede og fik ”klippet” 4 eger over og så var hans tur ellers ovre. 
Han fik desværre 2 andre med sig i styrtet, men heldigvis gik det opad da 
det skete, så farten var ikke ret høj og de andre kunne da også fortsætte. 
 
Vi valgte at springe det første depot over og fortsætte op til Gautefall, 
hvor vi lige skulle forsere den inden depotet på toppen efter ca. 80 km. 
Det var en pæn stigning – bjerg på en små 10 km. 
Stigningsprocenten var ikke så slem, men alligevel så hård at både 
Johnny og jeg ikke kunne følge med ”hovedgruppen” og valgte at tage 
den i et roligt tempo op. 

 
Efter en kort pause på toppen, gik det nedad i en 11- 12 km. og tempoet 
sneg sig op på de 73 -74 km/t. og mindre end 2 timer senere var vi ved 
næste depot - Vrådal, efter at have tilbagelagt ca. 140 km. 
Der fik de 2 andre et mindre chok da jeg valgte at tage mine 
knævarmere af. Så måtte det da være sommer mente de og grinede. 
Det var det da også. Temp. havde sneget sig op på en 25 – 27c. og 
solen skinnede fra en skyfri himmel, så det var bare lækkert. 
 



 
Efter pausen kom vi til det næste bjerg og den steg med lidt flere procent 
end den sidste og gearene blev flittigt brugt deropad. Indtil der ikke var 
flere at bruge… smiler. 

 
Efter en rigtig god nedkørsel kom vi så til den værste af bjergene. – 
Brunkeberg hed den og den var rigtig lang og led.  
Efter at vi var kommet godt trætte op, den ene mere end den anden. Jeg 
som den sidste af os tre danskere, så gik det ellers nedad med 
hårnålesving som de der er på Mallorca så det var noget der passede 
mig, indtil jeg pludselig punkterede! Så var det hyggelige ligesom væk. 
Jeg fik dog hold på cyklen og efter slangeskift gik det lidt roligere nedad 
til Seljord.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Efter pausen ved Seljord fik jeg krampe i låret og valgte at køre de sidste 
80 km. alene og tog afsked med Per og Johnny. 
Efter en 40 km. nåede jeg dem dog igen ved det sidste depot og vi 
fulgtes ad til mål de sidste 40 km. 
 

Vi måtte dog nok erkende alle tre, at det havde været en hårdere tur end 
vi havde forventet og 252 km. i det terræn, skal man have en del km. i 
benene, inden man gir sig ud på sådan en tur. 
Allerede dagen efter havde vi glemt gårsdagens pinsler og var enige om 
det havde været en rigtig god tur. 
 
Tak til Per og Johnny for en rigtig god tur. 

Mvh. Henning Hansen. 
 


