
 
 
 
 

Marmotte løbet Frankrig 2008. 
 

Sune havde meget tidligt på sæsonen appelleret til at vi skulle prøve at få mange med til 
et rigtigt bjergløb i de Franske Alper den første lørdag i juli. 
 
Løbet er på kun 174 km og omfatter 4 bjergpas med i alt ca 5000 Højdemeter. De 4 pas er 
ret kendte fra Tour de France og hedder Glandon, Telegraphe, Galibier og Alpe D’Huez. 
 
I løbet af foråret havde 12 tilmeldt sig: Sune, Henrik, Eskild, Chris, Karsten, Rie, Jens H, 
Peder Bj., Jens Bj., Vagn S, Henning J. og undertegnede. 
 
Jeg er ikke nogen ørn på stigninger, men jeg havde sidste år deltaget i de 3 balloner (3500 
Højdemeter og 205 km) i Alsace, og egentlig kørt et ret fornuftigt løb dernede, kun med 
alvorlige problemer på den sidste 5 km’s stigning til Planche De Minet.  Men det havde 
alle de øvrige også, så det så jeg ikke som et egentligt problem, og Marmottes stignings 
procenter er ikke så voldsomme. Det var min indstilling at det nemt kunne blive 
fornuftigt med den rette forberedelse. 
 
Jeg havde i nogen tid overvejet at anskaffe en kulfibercykel, og efter lang tids overvejelse 
besluttede jeg mig for en Canyon. Den skulle have trippel på, og så skulle det afværge de 
største problemer. Cyklen blev leveret i April, og vejede ca. 1,5 kg mindre end den gamle 
principia, og det kunne nemt mærkes. Træningen foregik næsten som det plejer, dog blev 
der kørt langt flere bakketure end vi plejer. Bl. a var vi 14 dage før afrejsen  en tur til 
Himmelbjerget 175 km og 1300 Højdemeter). Vi manglede dog 4 km i at nå 
himmelbjerget, fordi et par stykker skulle være hjemme senest kl 14.00, så vi måtte 
opgive Himmelbjerget denne dag. En hårdtræningstur  bl. a også fordi hjemturen foregik 
i kraftig modvind. 
Week-enden før tog vi til Munkebjerg og de mange Vejle Ådal bakker, hvilket var en tur 
på 117 km og 900 Højdemeter. Jeg følte faktisk det var en let tur, så formen var vist ved 
at være OK. Jeg kunne dog stadigt se at de andre kørte bedre opad end mig, men 
forskellen var mindre, end tidligere på sæsonen. 
 
Inden afrejsen havde jeg kørt 3200 Km, hvilket var lidt mere end jeg plejer, men min 
vægt var ikke kommet så langt ned som jeg havde håbet på. Den lå på 72 kg, hvilket 
giver en BMI på 25,2, som nok er rigeligt højt til god bjergkørsel. Men det har været min 
”kampvægt” i næsten hele min seniortilværelse, så det måtte jeg leve med. 
 
Peder og Jens Bj, var kørt derned allerede søndag aften, medens vi andre 10 først kørte 
derned om onsdagen. 3 biler blev pakket med tasker og cykler om tirsdagen, og Sune og 
Henrik kørte meget tidligt om onsdagen, medens vi andre kørte kl. 16.00. Turen derned 
gik rigtig fint og vi fordelte chauffør tjansen udmærket mellem os. 
 
Vi ankom derned om morgenen, og det var koldt og regnfuldt. Sune havde reserveret et 
hotel på Ornon bjerget i 1350 m’s højde ca 15 km fra startbyen Bourg D’Oisan. Det var 
nemt at se på omgivelserne at denne gang var vi kommet til de høje bjerge, lidt 
foruroligende, men det var også fantastisk flot. 



 
Hotellet skulle vise sig at huse en del cykelryttere og værten var engelsktalende og 
utroligt serviceminded, hvilket sjældent opleves på de kanter. 
 
Kort efter indlogering kørte vi i biler op til Alpe D’huez for at få vores check in bragt i 
orden, men de åbnede desværre først efter kl 14.00. så vi tog ned til Bourg for at se lidt på 
byen. Det holdt nu op med at regne og vi var 6, der besluttede os for at køre en lille 
træningstur. Jens og Pedr Bj, ville sørge for papirerne og resten ville sove, fordi det blev 
til meget lidt søvn i bilen om natten. Det burde jeg også have gjort, for 3-4 km nede ad 
bjerget kom jeg pludselig ud i rabatten, hvor der lå en meget skæv rist, som cyklen ikke 
kunne komme over på normal vis. Det gav et kæmpebrag og cyklen og jeg tog en en 
dramatisk flyvetur. Jeg var ret heldig med kun at slå mit knæ og få nogle afskrabninger 
mange steder. Mit tøj var uskadt, men hjelmen var næsten pulveriseret og cyklen lignede 
også en ruin. Ved nærmere eftersyn var det kun forhjulet, der var knækket og så en del 
kosmetiske skader på greb, pedaler , styrbånd og baghjul.  
Vi fik via telefon fat i Peder, der kom tilbage med alle check in formaliteterne. De andre 
fortsatte deres træningstur, Sune og Henrik helt op til Alpe D’huez og de andre kun et 
lille stykke op. Det var i mellemtiden begyndt at regne igen. Chris havde igen mødt Alpe 
D’huez og måtte lidt rystet erklære at den var langt værre end han kunne huske. Peder og 
Jens gav ham fuldstændig ret. Henrik erklærede at såfremt det regnede om lørdagen ville 
han ikke deltage fordi nedkørslen var livsfarlig i glat føre. Jeg selv var i syv sind. Kunne 
jeg få cyklen klargjort?, var jeg mentalt klar? Var mit knæ skadet mere end først antaget? 
 
Torsdag aften stod det på tidligt i seng, umiddelbart efter aftensmaden, så vi kunne starte 
fredagen frisk.  
Det viste sig min cykel var køreklar hvis forhjulet blev skiftet. Vi havde desværre ikke et 
reservehjul med så jeg måtte ned til Bourg for et købe et hjul og en hjelm. Senere på 
dagen rullede vi en lille tur 20-25 km ned af Ornon bjerget og tilbage igen uden at 
anstrenge os særligt. Jeg følte mig nu klar.  
Resten af dagen hyggede vi os på hotellet, og vejret var blevet ganske flot. Stemningen 
var i top, og det vil jeg så sige at den var under hele turen fra afgang til hjemkomst. Sidst 
på dagen kunne man dog ane at nogle begyndte at blive spændte og urolige. Cyklerne fik 
en ekstra check, og nogle ville pludselig ændre på gearing etc. Jeg prøvede at høre til de 
andres turforventninger, men udmeldingerne var ikke særligt præcise. Henning og Peder 
mente dog at en køretid under 11 timer ville være OK, men det syntes jeg lød lidt 
uambitiøst? Dev gav jo kun et snit på 16 km/t, hvilket lød meget langsomt. 
 
Lørdag morgen kl. 05.00 skulle vi op. Fandens til tidspunkt, men vi skulle være der 
senest kl 07.00 og Bourg er ikke nogen stor by til 8000 cyklister, så det ville knibe med at 
finde parkeringsplads. Det viste sig at passe nogenlunde og vi var fremme til tiden. 
Starten gik dog først kl 7.56 for vores gruppe, så vi småfrøs inden vi kom af sted. Solen 
var ikke fri af bjergene på dette tidspunkt., men vi kunne se den var på vej. De første 10 
km gik godt. Fladt indtil opstigningen Glandon i 2100 m’s højde. 22 km stigning kun 
afbrudt af 1 km’s kort nedkørsel ca. midtvejs. De beskrivelser andre har givet af dette 
bjerg er at det er overkommeligt. Min strategi var ikke at køre pulsen over 85 %, for ikke 
at brænde for meget energi af.. Prisen for denne forsigtige strategi var en langsom 
kørehastighed på 8-9 km/t op ad bjerget. Min forventning var nok en hastighed på 10-12. 
Det ville så tage noget over 2 timer at komme op. Jeg havde ikke noget kort med så jeg 
håbede at stigningen ville tage lidt af. Det gjorde den så faktisk også, men kun 1 km, 
hvorefter det pludselig steg ganske meget. Her fik jeg overskiftet gearet så kæden satte 
sig fast. Med møje og besvær lykkedes mig det at få kæden på igen og videre. Det næste 
stykke måtte jeg øge pulsen lidt for ikke at komme under 7 km/t, men det rettede sig lidt 



efter et par km. Næsten alle kørte hurtigere end mig, men jeg faldt ikke for fristelsen til at 
oversatse. Længere op ad bjerget kunne man dog se at der allerede var en del, der skulle 
have en pause. Turen op mod Glandon var dog fantastisk naturskøn, og lidt over 2 timer 
nåede jeg omsider toppen. De sidste km havde den fladet lidt ud. Det havde føltes som en 
meget lang stigning.    
 
På toppen var der et depot hvor jeg fik vand og spist mine medbragte rugbrød med 
nutella. 
Derefter var det nedkørsel de næste ca 30 km. Det var i begyndelsen på smalle veje med 
skarpe sving, så det gjalt om at holde godt igen på bremsegrebene. Det var bestemt ikke 
nogen fornøjelsestur de første 15 km. Der kom dog adskillige forbi, der tilsyneladende 
ikke havde betænkeligheder ved at lade cyklen køre fuld fart. Et stykke nede holdt 
ambulancen og nogle falckfolk kiggede ud over skrænten, hvilket fik mig til at køre 
endnu mere afdæmpet. Ca 15 km nede, blev vejen bredere og svingene færre, så der 
kunne der godt køres rimeligt igennem. 
 I bunden af bjerget var der en forholdsvis svag stigning hen mod bunden af Telegraphe. 
Der var der et depot hvor jeg fik tanket vand og spist en energibar. Her mødte jeg en 
dansker, der ikke havde prøvet en sådan tur før og bestemt ikke følte det havde været let 
indtil nu. Jeg ”beroligede” ham med at påstå han havde det værste foran sig. Før 
opkørslen stod der 12 km til Telegraphe og 34 km til Galibier. Det føltes som om du var 
på vej mod den endeløse tur. De første km, hvor jeg fortsat holdt de 8-9 km/t og ca 80-85 
% puls, følte jeg egentlig det gik lidt bedre. Samtidigt fornemmede jeg også min 
hastighed matchede med de øvrige cyklister.. Ca 7 km oppe kunne jeg konstatere jeg 
havde kørt 87 km, og det var jo halvdelen af ruten. Der havde jeg kørt i 5 timer og 10 
min, og hvis det var et udtryk for halvdelen af turen var det vel slet ikke så ringe.? Så jeg 
kom til toppen i rimeligt humør og kondition. 
 
Efter Telegraphe var der en mindre nedkørsel på ca 5 km inden opkørslen mod Galibier, 
der ligger  2600 m.o.h. Herefter var det igen opad. Ca. 5 km efter var der spisedepot, hvor 
jeg fik en sandwich og en kage samt optankning med vand. Efter depotet begyndte 
stigningen igen, og det så faktisk ud til at stigningen blev stejlere og stejlere. Jeg fandt 
min sædvanlige rytme, men havde nu svært ved at køre over 80 % puls, så tempoet faldt 
til 7-8 km/t. Her kørte jeg så inde på triplens laveste gear 30 /27 og mistede 
fornemmelsen af hvor langt jeg var kommet. Langt over trægrænsen, hvor der var de 
store vidder, og en vej foran der så ud til at fortsætte i en evighed. Panoramet var dog 
vanvittigt flot, og kommer jeg forbi ved en senere lejlighed i bil vil jeg helt sikkert prøve 
en nydelsestur. Det blev det dog ikke til denne gang. Min computer viste nu 112 km, og 
så vidt jeg kunne huske var det meget tæt på toppen af Galibier, men pludselig kom jeg til 
et skilt, hvor der stod 3 km til toppen. Det tog godt nok min motivation. Jeg stod af 
cyklen for at kigge mig omkring. Jeg kunne mærke at stigningen var ret ret krads, og jeg 
kunne i det fjerne se nogle mennesker, der var ret højt oppe. Dette måtte være toppen. Jeg 
fik spist en energibar og kom på cyklen igen. Jeg kunne nu presse cyklen op på 6-7 km/t, 
så der ville gå en rum tid endnu. Der var utroligt mange der valgte at trække cyklen her, 
så de havde nok ca. 45 min endnu. 
Endelig nåede jeg toppen, hvor der var depot. Glandonstigningen havde været lang, men 
denne her var væsentligt længere. Netop som jeg kom ind mødte jeg Rie, der var på vej 
ned. Hun sagde det var en frygtelig stigning, men at det nu var for sent at klare løbets 
gennemførsel, fordi de ville lukke nede ved foden af Alpe D’huez kl 18.00 og kl. var nu 
16.35. 
 
Jeg fik hurtigt tanket op og begyndte nedkørslen. Den var ligeså anstrengende som fra 
Glandon de første 15 km, men herefter blev vejen bred og kurverne bløde, så det gik 



faktisk ganske godt. På vejen ned kom vi igennem en del mindre tunneller på maks 500 
m, men de var heldigvis oplyst så man nogenlunde kunne orientere sig. Hvis der havde 
været huller i vejen havde det selvfølgelig ikke været sjovt, men det oplevede jeg ikke. 
 
7 km før Alpe D’huez, var kl 17.50 og en dansker spurgte mig om jeg troede vi ville få 
lov til at køre op. Jeg sagde til ham det var jeg overbevist om vi ikke fik. Han øgede 
derfor farten nærmest som en sprint for at nå det. Vi ankom til stigningen kl 18.02 og 
ganske rigtigt blev vi bedt om at stoppe. Der var imidlertid nogle franskmænd i gruppen, 
der brokkede sig voldsomt, og så fik vi alligevel lov. Jeg syntes dog ikke det var specielt 
sjovt at køre op som sidste gruppe, så jeg kørte i depot. Løbet var forbi og jeg havde ikke 
gennemført.  Det var langt fra tilfredsstillende. 
 
Om aftenen diskuterede vi løbet hjemme på hotellet. Chris havde fået problemer med 
knæet og stoppede også ved opkørslen til Alpe D’Huez, men de øvrige havde gennemført 
og mange havde kørt bedre end deres egen forventning. Som gruppe må vi være tilfredse 
med så en gennemførselsprocent på 83%. Der startede 8000, men kun lidt over 5000 
gennemførte, så det siger lidt om hvad det kræves. Jeg tror alle vil skrive under på det er 
en kæmpeudfordring at deltage i et sådant løb, men også en fantastisk oplevelse. 
 
Vi gik seng umiddelbart efter spisning ved 23.00 tiden, fordi vi ville op allerede kl. 04.00 
for at kunne nå hjem i nogenlunde rimelig tid. Køreturen hjem gik også glat så vi var i 
Grindsted ved ottetiden. 
 
Jeg vil herved sige tak til alle cykelkammeraterne for en rigtig god tur. Godt humør hele 
vejen, sjov og spas, sådan skal det være. Særlig tak til Sune for at have planlagt turen, 
men også tak til GCM for at have givet et økonomisk bidrag til turen. 
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