
Som omtalt i min beretning på generalforsamlingen, hermed en beretning fra ”et par 
fremmede” fra Ishøj Motion Cykel Club som har kørt med os i klubben. 

 
  
 
               På træningstur med  
                Grindsted Cykelmotion 
 
I påsken var Tina og jeg i Jylland og havde på forhånd kontaktet Frederik fra Grindsted Cykelmotion, som er 
formand for klubben og skulle være kaptajn på en 90 km tur fredag d. 10.04.09. 
Grindsted Cykelmotion er en klub, der på nogle områder ligner vores, og på andre er meget anderledes.  
Grindsted Cykelmotion er en klub med ca. 120 medlemmer hvoraf halvdelen er aktiv i klubben. 
Holdene er inddelt efter styrke med A1 som det hurtigste hold og A2, B1, B2, og B3 som de efterfølgende 
hold. Klubben har 25 ryttere, der på skift påtager sig kaptajnsrollen på de forskellige hold, eller det vi i IMCC 
kalder for holdlederrollen. Derfor kan man ikke se en træningsplan på klubbens hjemmeside, men en plan for 
hvem, der på en given træningsdag er kaptajn på de forskellige hold. I Grindsted har man, som hos os, et sæt 
køreregler som alle hold kører efter. Det er så kaptajnernes opgave at planlægge dagens tur og 
træningsøvelser, samt sikre træningen bliver afviklet efter det vedtagne regelsæt. 
Til dagens træning mødte der ca. 32 ryttere op, der blev delt i 2 hold. A holdet skulle køre 120 km Turen ville 
bl.a. gå gennem Grejsdalen. Vi valgte at køre med et blandet B hold ud på 90 naturskønne km.  
Lad det være sagt med det samme, det var alle tiders tur. Lige fra starten var der en god rytme, som 
udgangspunkt køres der paradekørsel afløst af kørsel på én række, skiftet mellem de 2 køreformer foregår på 
samme måde som vi gør i IMCC. Vi havde derfor ingen problemer med at falde ind i rytmen, hvilket er en stor 
fordel når man er blandt fremmede. Vi lagde ud med ca. 20 km i modvind, og som altid under de forhold, skal 
man finde dagens niveau. Frederik meddelte max 27 i modvinden, og så skete der noget mærkeligt: farten 
blev straks sat ned, og blev holdt nede på max 27 i resten af modvinden, uden at Frederik eller andre skulle 
sige det igen, det er da mærkeligt. Efter de 20 km i modvind, nåede vi frem til et sted hvor Frederik meddelte, 
at på det næste stykke ville vejen være lidt mere ujævn, derfor skulle der samles op på toppen. Der var meget 
ujævnt, så vi var glade for 2 ting: vores tripler og træningsturen med Kirsten på Hallandsåsen søndagen før, 
en tur der bør gentages. Vi skulle i øvrigt hilse Kirsten, ” en sød og rar ældre, stædig dame” som Jens og Rie 
havde kørt Coast To Coast med.  
Efter det ujævne stykke, vist nok mellem Randbøldal og Egtved, blev vores gruppe på 16 delt i 2 grupper á 8 
idet nogle ønskede 20 km længere. Vi blev ved 90 km gruppen og havde en dejlig tur hjem til klubben gennem 
meget flotte natur områder. Undervejs fik vi talt med mange rigtigt rare mennesker, der var flinke til at fortælle 
om de områder vi kørte igennem, bl.a. kørte vi et stykke på hærvejen. 
Tilbage ved klubhuset blev vi vist rundt, og jeg må sige at det er flotte forhold. Et meget flot klubhus med 
køkken og et stort møderum, toilet og fine baderum, samt et stort spindingslokale med god plads mellem de 
12 cykler. Grindsted Cykelmotion råder selv over spindingsinstruktører. Klubhuset er istandsat ved fælleshjælp 
af klubbens medlemmer, og en pose penge fra Grindsted Kommune. Udenfor er klubhuset er der grønne 
arealer med borde og bænke, her er det tradition at man samles efter træningen, og hygger sig over en øl eller 
sodavand fra køleskabet, til yderst rimelige priser. 
De sidste 16 år har Grindsted Cykelmotion arrangeret Grindsted Stjerne Tour med ca. 700 deltagere hvert år. 
Et løb med forskellige ruter, der alle starter med samme strækninger, det er derfor muligt at lave en rigtig 
klubtur, hvor alle kan følges på det første stykke og så dreje fra på de ruter der passer for den enkelte rytter. 



Kurt Nørgaard, som står for arrangementet, opfordrede alle fra IMCC til at melde sig til løbet, der køres hvert 
år første lørdag i maj. Det vil være muligt for os at overnatte i telte på klubbens grønne arealer og bruge 
klubbens øvrige faciliteter. Dette er virkelig en overvejelse værd. Tina og jeg har besluttet at deltage til næste 
år. Kurt Nørgaard oplyste om løbet, at man på dagen har ca. 200 frivillige hjælpere for at sikre at 
arrangementet forløber som det skal, hvilket er altafgørende for, at man selv synes at det er sjovt at lave det 
store arbejde. Overskuddet er med til at sikre klubbens daglige drift, så det årlige kontingent kan holdes nede 
på 250 kr. og spindingen i vinterhalvåret koster 400 kr. 
Det vi lagde mest mærke til ude på ruten, var veje stort set uden huller, samt den køredisciplin alle udviste. 
Der er meget stor indbyrdes forståelse, det sikre en rigtig god afvikling af turen, med et minimum af 
kommunikation, stort set uden dagens kaptajn skulle blande sig, men nøjes med at anvise ruten. Her har vi 
noget at arbejde hen imod. Vi følte os helt trygge fra start til slut, og har åbenbart ikke opført os helt fjollet, for 
vi fik at vide, at vi var velkomne en anden gang, og vi måtte gerne tage nogle venner med hvis vi havde 
nogen. 
Det at være gæstekører i en anden klub, er på mange måder en stor oplevelse og meget udbytterigt. Jeg vil 
derfor opfordre alle, der er rundt i landet i sommerferien, til at kontakte lokale klubber og aftale at køre med på 
en træningstur. 
 
Dette er skrevet af Søren Kirkegaard fra Ishøj Motion Cykel Club i deres klubblad nr. 2, 2009. 
 
Mvh. Frederik 


