
FJORDEN RUNDT 2010 

 

Lørdag, den 12. juni var vi 6 mand, der stillede op i det blæsende Vestjylland til årets 

udgave af fjorden rundt med start i Skjern. Det var Peter Hansen, Peder Bjerregård, 

Svend Lavstsen, Mogens Gram, Gert Kristensen og Børge Jensen. 

Der blæste en meget kraftig vind fra nord/nordvest og lidt regn kunne der vel også 

komme. Lige da starten gik for den første gruppe så vi, at Sune Boelskifte, Ole 

Møjbæk og Henrik Gade også var til start. 

Starten gik og det begyndte at regne. Vi trak lidt i læ, da vi endnu havde små 20 

minutter til start, men for ikke at komme til at fryse alt for meget, blev vores start 

rykket frem, så vi fik faktisk kun omkring 5-6 km med regn. 

Det gik i flot GCM-vifte mod Lønborg og videre mod Bork med 37-38 km/t, men 

kort før vi drejede mod Bork, fik Mogens problemer med pulsen og måtte slippe. 

Inde i Bork kom jeg ikke med ud af et sving og slap også, og satsede på at vente på 

Mogens, men han var længere bagude end jeg regnede med (der havde været et styrt i 

den gruppe, han fandt sammen med), så jeg hægtede mig på en stor gruppe, der så ud 

til at køre i et passende tempo. 

Oppe foran, ved Svend og co., gik det over stok og sten. De fire kørte i et rigtig flot 

tempo, og kom i mål med godt 34 km/t i gennemsnit. 

Jeg selv, kørte fra min gruppe, da de skulle vente på en af deres folk, og kørte solo fra 

Årgab, lidt før Hv. Sande og kom i mål med 32 km/t i snit.  

Mogens fandt også sidt eget tempo i den hårde vind, fik styr på pulsen og kom ind 

med ca. 30 km/t i snit. 

Da jeg senere så alle resultaterne, viste det sig at Henrik og Sune, begge kom ind med 

godt 38 km/t i snit og Ole med godt 36 km/t. Det er f…… flot kørt i den vind. 

Med som altid, et rigtig godt arrangeret løb og godt 1100 deltagere på en meget 

blæsende dag. 

 

Børge Jensen 


