
Rands Fjord Rundt 2010 
Lørdag den 5. juni i strålende solskin tog 5 mand fra Grindsted (Lasse, Peter L. Thomas, Finn, René) og 1 

enkelt (Torben) fra Billund til Fredericia for at køre året Rands Fjord Rundt.  

120 km ruten, som vi havde valgt at køre, er ændret en hel del fra tidligere års udgave, nu er der nemlig 16 

kategoriserede bakker på, hvoraf 4 af dem er kategoriseret, som svære, hvad det så end skal måles imod. 

Det kan undre, at kun 150 mand stiller op på 120 km ruten, når nu både vejret og årstiden er perfekte til 

lidt varieret cykellandskab. 

Løbet blev som sædvanlig startet med master og hvis man ellers kan køre stærkt nok, så kan man følge den 

hele vejen rundt. Allerede her, kan jeg afsløre, at det ikke var mig forundt at kunne følge med i den 

hastighed.  Nå, men det gik ud af byen med fuldt skrald og diverse positionskampe igennem rundkørsler og 

helleanlæg. Ind imellem kan man blive tvivl om, at det er et motionsløb man deltager i. Finn tabte desværre 

kæden efter 300 m og måtte trykke pedalerne i bund for at komme op igen.  Selv lagde jeg ikke mærke til 

dette, da jeg udelukkende kæmpede for at holde hjul på de hurtige. Efter 20 km, så måtte jeg overgive mig 

til et mere rimeligt tempo, men nåede da lige at fortælle Lasse, at han skulle forsøge, at holde sig mellem 

de 10-15 første, så han ikke fik for meget elastikkørsel. Efter en 3-4 km alene kom en større gruppe op og 

dem fulgte jeg taknemmeligt med. I gruppen var en lokalkendt, som var så flink at advare om skarpe sving 

og andre farer. En af dem er en nedkørsel, som ender i gang gamle og meget ujævne brosten og lige som 

man er kommet ud af dem, så går det op ad bakke. 

Gruppen jeg kørte med holdt sammen til Munkebjerg, men blev opløst op ad bakken og desværre var jeg 

en af de sidste oppe, men med lidt hårdt arbejde og god svingteknik lykkedes det mig at komme tilbage til 

gruppen, som dog hurtigt blev reduceret til 5 mand. 1 af dem satte tempoet op med 2-3 km, hver gang han 

tog føring og når man så sidder og bider smerte i sig, så bliver man lidt lettere irriteret, men det tog ende 

på Ladegårdsbakken, hvor han døde helt. Sikken lettelse, så var der ro på igen. 

Efter Brejning var vi kun 3 mand tilbage eller rettere 2 mænd og 1 kvinde og det helt fint, men pludselig på 

den sidste stigning i Østerby, 50-100 m før vi var oppe, så ville mine ben ikke med mere og jeg måtte slippe, 

øv., øv. Jeg fandt dog ind i en god rytme igen og fangede 4 mand fra 80 km ruten, som jeg så fulgtes med en 

4-5 km, men så gik en af deres gutter død og de ville vente, så jeg fortsatte alene de sidste 3-4 km.  

Da jeg kom i mål kunne jeg ikke umiddelbart se Lasse, men han sad ovre hos samaritterne og blev plejet for 

sine skrabesår. Lasse var desværre smuttet i et sving med grus, heldigvis var det ikke voldsomt, men kønt er 

det jo aldrig. 

Finn, Torben og Thomas kom ind lidt senere, hvor Finn straks bedyrede, at han ikke havde små gear nok, på 

trods af, at han var kommet først op ad alle bakker. Peter L. havde desværre fået krampe undervejs og ville 

køre i sit eget tempo, så derfor havde de andre efterladt ham. Han kom dog i mål kort tid efter de andre. 

På trods af diverse genvordigheder, så var humøret i bilen hjem højt og der blev diskuteret både det ene 

andet. Blandt andet så var der en del snak om, at man bare skulle lade de hurtige køre i starten og så finde 

sammen i en gruppe, som jo nok er det mest fornuftige, men der var nu også enighed om, at det er blevet 



sagt flere år i træk og aldrig sket. Måske et eller andet med at fornuften slår fra og konkurrencegenent 

overtager! 

Til sidst skal lyde en opfordring til at deltage i dette løb, da det er utrolig smukt landskab, som der køres i og 
der er udfordringer for alle. For i øvrigt, så findes der også ruter på henholdsvis 80, 56 og 27 km, så altså 
noget for alle.  
Find flere oplysninger i nedenstående link. 
 
http://www.rands-fjord-rundt.dk/ 

http://www.rands-fjord-rundt.dk/

