
Alpetramp 23 okt. 2011 

1350 cykelgale motionister havde tilmeldt sig årets Alpetramp. Det var ny 
rekord. 

Brobyværk: Der var trængsel ved startfeltet ved årets udgave af motionsløbet Alpetramp. 

Her ses kortet over 125km rute. Turen går gennem noget af det mest bakkede terræn der findes 

på Sydfyn. En rigtig hård tur, som blandt kendere går under navnet "Den grusomme" 

 

 



 
Det flotte efterårsvejr havde lokket ekstraordinært mange ud på ruterne, og det gav store 
problemer ved indskrivningen. Vi stod i kø over en time for at blive indskrevet og det 
resulterede i at vi ikke kom til start til tiden, hvor det første hold på 50, skulle starte på de 125 
km. kl. 9.30. Og heller ikke nåede de efterfølgende grupper, der startede med 3 min. mellem 
hver gruppe 

Da vi … René – Glenn – Svend Erik og undert.(Henning H.) var klar til start, var de første fra 
65 km. ruten allerede startet, så vi fik os ”mænget” op blandt dem og kom af sted ved 10.30 
tiden. Da var 125 km. rytterne over alle bjerge. (læs bakker) 

Det gik i fulde fart ud af byen og snart var vi ude på de små kringlede og bakkede veje ude på 
landet. 

Det gik med en 32 – 42 km/t og efter en 10 – 15 km. kunne jeg godt se at jeg blev nødt til at 
sætte hastigheden ned da min puls blev ved med at ligge oppe i det røde felt … 180 – 182. Og 
det var de andre 3 fra GCM heldigvis med på, så vi fandt et lidt mere fornuftig hastighed at 
køre videre i.  

Allerede efter 8,6 km kom vi til den første stigning Søbo Løkke 700 m. – 7 % derefter kom 
stigningerne som perler på en snor. Efter 14 km. Håstrup – Bjergvej 1900 m - 11%. 

Efter 22 km. Østerbyvej. - 1300 m. 9 % og så kom vi til Svanninge, op til kirken og så til 
venstre og op forbi golfbanen, hvor der også var en del der var ude og spille golf i det 
pragtfulde vejr.  

Indtil nu havde vi kørt sammen med mange fra 65 km. ruten, så vi fik da stadig overhalet en 
del af dem … og blev også overhalet af mange. ☺ 

 Op ad Svanninge Bjergvej det gik, 1000 m med 12 % stigning på det stejleste stykke og da vi 
kom op, gik vi lige i depot et øjeblik inden det gik videre, og ud til hovedvejen hvor vi drejede 
til højre og de der skulle køre 65 km. drejede til venstre … Og så var vi ellers alene os 4 fra 
Grindsted og vi så ikke en eneste rytter de næste mange km.  

Vejene og pilafmærkningen var ret gode og humøret var højt. Vi fik set og oplevet et kanon 
flot landskab og der var ikke nogen steder man reelt set kunne ”drive den af” da knoldene kom 
ret hurtig efter hinanden. 

Efter Korinth hvor vi havde kørt godt 40 km, kom vi til dagens længste stigning på 2000 m. og 
med en stigningsprocent på 12 % ved Holstenshusvej og troede så at vi lige skulle slappe af 
de næste 40 km, da vi havde set at den næste store stigning først kom omkring de 80 km. ja 
godav do… der var bare ikke nogen steder der var fladt. Jeg var heldigvis blevet godt kørende 
igen og pulsen var ”normaliseret” og havde heller ikke flere kriser undervejs, og kunne følge 
de andre både opad og ud af lige landevej, så det gik bare godt derudaf. 

Vi indhentede på et tidspunkt 2 unge fyre fra Herning cykelklub, som vi så lige fik os en snak 
med og de gik lige i læ bag ved os i modvinden og smuttede så igen efter lidt tid, men kunne 
ikke komme længere væk end vi havde kontakt til dem med en 50 – 100 m. mellem os, indtil 
vi kom til Karleko Mølle, hvor der var depot. 



Vi smuttede ind i depotet, hvor vi fik vanddunkene fyldt op og fik lige et stykke rugbrød med 
marmelade på og en banan og så af sted igen. Det gjorde godt lige at få depoterne fyldt godt 
op igen. 

 Vi kom så tilbage til Korinth og om til hvor vi havde sagt farvel til 65 km. rytterne et par timer 
forinden og cyklede videre til vi havde nået de 80 km. hvor vi så lige kravlede op ad 
Smedebakken … 1800 m. 7 % stigning og så kom de ellers godt nok igen, lige efter hinanden 
… stigningerne… ☺ 

 Efter 83 km. Bjerregårdsbakken  600 m. 13% 

 93 km. Sollerupvej 1000 m. 7% 

95 km. Ny Stenderupvej 700 m. 5% 

100 km. Skelbanken 800 m. 7% 

Vi var nu begyndt at indhente flere andre ryttere der var godt brugte og trætte og det gav os 
da lidt moralsk støtte til at forsere farten lidt og overhale dem, selv om vi nu også godt kunne 
mærke kilometerne i benene. Og ved den sidste depot, som vi sprang over, så vi at der også 
stod nogle, så vi vidste at vi ikke blev de sidste der kom i mål. 

107 km. Trebjerget 500 m. 8% 

110 km. Jordløse Bakker 700 m. 8% 

112 km. Sandhøj 800 m. 10% 

Og pludselig så vi at der stod MÅL… et kærkomment syn, for vi havde troet at vi skulle ud på 
125 km. men vi havde kun cyklet 116 km. Godt trætte og brugte, rullede vi ind over 
målstregen ved hallen i Brobyværk og der var da heldigvis 3 – 4 mand der stod tilbage og 
klappede af os da vi rundede målstregen. 

 Tak til dem ☺ 

Efter en god gang varm suppe og en øl tog vi et velfortjent bad og vendte næsen hjemad mod 
Grindsted igen. 

En rigtig god dag, hvor vi alle fik brugt vore kræfter og fik nogle gode oplevelser og nød den 
dejlige natur der er på Sydfyn og så et kanon godt vejr oven i købet. 10 c og høj solskin. 

 

 

 



 

 

 

 

Bakke nr. Navn Distance 

Km. 

Længde i  

meter 

Stigning 

% 

1 Søbo Løkker 8,6 700 m 7% 

2 Håstrup – bjergvej 14,7 1900 m 11% 

3 Østerbyvej 22,7 1300 m 9% 

4 Svanninge - bjergvej 29,2 1000 m 12% 

5 Holstenshusvej 40,5 2000 m 12% 

6 Smedebakken 80,4 1800 m 7% 

7 Bjerregårdsvej 83.1 600 m 13% 

8 Sollerupvej 93,2 1000 m 7% 

9 Ny Stenderupvej 94,8 700 m 5% 

10 Skelbanken 100,9 800 m 7% 

11 Trebjerget 107,6 500 m 8% 

12 Jordløse Bakker 110.3 700 m 8% 

13 Sandhøj 112,7 800 m 10% 

 

 
Tak til René – Svend Erik og Glenn for en rigtig god tur og et godt hold ånd.  

116 km. 

4.35 tim.(4.17) 

27 km/t (25.3) 

1.175 højdemeter 

 

              Henning Hansen 

 


