
La Charly Gaul 2010 
 

Lørdag, den 4. oktober kørt Gert Schønning og jeg, mod Echternach i 

Luxemburg, hvor det traditionsrige cykelløb, skulle finde sted dagen efter. 

Vi havde en god tur, uden køer på autobanen, og med et par gode pauser 

undervejs, ankom vi til Echternacherbruck, som er grænsebyen i Tyskland. 

Vi havde booked plads på den store campingplads i byen. Bilen blev 

parkeret på pladsen, og vi gik mod det store kulturcenter ”Trifolium” i 

Echternach. Her skulle vi melde os til. 

Det gik som ventet, hel uden problemer, der var bare styr på tingene. 

Vi fandt startstedet på Place du Mache (torvet) og fandt også ret hurtigt ud 

af, at der var ret så mange hoteller, cafeer og restauranter i byen, så vi 

skulle lige have en lokal øl til at fjerne støvet i halsen. En 3 retters 

turistmenu til den fantastiske pris af 12 Euro blev fortæret og så tilbage og 

sættet teltet op. 

Efter en god nats søvn, blev cykler og os selv gjort klar til strabadserne og 

vi rullede mod start i god tid. Allerede her fandt vi så ud af, hvor stor en 

dag det var for byen, når La Charly Gaul løb af stabelen. 

Ruten vi skulle køre var ca. 160 km med 2250 hm. Rygterne sagde, at det 

var på rigtig gode veje og i en rigtig flot natur. Når så vejret viste sig fra 

sin bedste side, kunne det jo ikke være bedre. Det var 11 nummererede 

stigninger undervejs, som man kan se på løbets hjemmeside. Vi havde 

forberedt os godt, og syntes at det så fornuftigt ud. 

Starten gik og de, der ville køre hurtigt lagde fra land i en voldsom 

hvirvelvind. De første par km blev Gert og jeg stort set overhalet af 90% af 

deltagerne, men vi var der jo heller ikke for at køre stærkt. 

Efter ca. 15 km sagde jeg til Gert, at vi havde slet ikke været på 1. stigning 

endnu, men havde alligevel kørt 225 hm. Det skal så i den forbindelse 

nævnes, at Echternach ligger ved floder Sauer, så det kunne kun gå opad 

fra starten. 

Vi fulgtes pænt ad, i et ikke for højt tempo og forcerede de første fire 

stigninger uden problemer og kom til første depot efter ca. 57 km. Vi fik 

tanket op (vand, energidrik, bananer, kage m.m.), og kørte videre.  

Pludselig lød en sær lyd bag mig (Gert troede, han havde kørt et egern 

over), men det var Gert’s nav i baghjulet, der ikke ville mere. Heldigvis 

var fejebladet lige bag ham, så resten af turen foregik for hans 



vedkommende i bil. Alle de, der blev passeret af fejebladet fik at vide, at 

de var nu en time eller mere efter de forreste, så nu ville der ikke længere 

være politi til at afspærre kryds og rundkørsler. Det gjorde nu ikke noget 

for alt var rigtig godt afmærket, de øvrige trafikanter tog pænt hensyn, så 

det gik meget smidigt. 

Nå, men jeg fortsatte så alene, og kom så til den på papiret værste stigning, 

og ja, den var slem. Efter en god nedkørsel og et par km på flad vej langs 

floden, skulle man til højre og opad. 12% de næste par km, derefter 

fladede den lidt ud til ca. 9% og så lidt ned ad bakke, til den sluttede. 

Samlet 4,8 km med et gennemsnit på 8,4%. 

Herefter kom stigningerne som perler på en snor. Nr. 6 var ikke slem, men 

7, 8 og 9 trak virkelig tænder ud, fordi de kom meget tæt på hinanden. 

Godt på vej til stigning 10 meldte kramperne sig for alvor, og jeg blev nødt 

til at stoppe. En venlig luxemburgenser kørte mig tilbage til Echternach. 

Men hvor om alting er, så er det et utrolig godt arrangeret løb, en rigtig 

god start-og målby, og en fantastisk stemning i byen. 

Selve ruten er meget udfordrende, men rigtig gode veje og god asfalt gør 

det til en kanon oplevelse. Alle der kørte Vestfyn Rundt på hold 3, kan 

køre den korte distance på ca. 90 km med omkring 1150 hm, og alle 

B2’ere og opefter kan køre den lange på ca. 160 km.  

Jeg kan kun takke min manglende form for at jeg ikke gennemførte, men 

jeg er sikker på at jeg gennemfører den i 2011, for jeg skal derned igen. 

En stor del af udgifterne til en evt. klubtur til løbet, kan holdes nede ved 

enten at leje minibusser eller at køre i privatbiler. Selve køreturen vil så 

også kunne gøres hurtigere, end i en stor bus. 

Jeg vil opfordre til at det blive vores klubtur i 2011, men I kan prøve at gå 

ind på løbets hjemmeside og se mere. 

Adressen er: www.lacharlygaul.lu 

Jeg vil afslutningsvis sige Gert tak for godt selskab på turen, og jeg tror 

også han er klar på en tur mere. 

 

Børge Jensen 

 

http://www.lacharlygaul.lu/

