
Klubturen til La Charly Gaul 2011 

 

Årets klubtur gik denne gang til Echternach i Luxemburg, for at deltage i det 

traditionsrige løb, La Charly Gaul. Det var 22. gang at løbet blev afholdt. 

Charly Gaul var den mest berømte cykelrytter fra Luxemburg, og han vandt bl. a. 

Tour de France i 1957 og han har i tidens løb vundet mange store løb. Dette løb er i 

sin tid opstået, som en hyldest til ham. 

Vi fik sponseret lån af 2 store lukkede trailere fra Bent Fasterholdt i Billund (mange 

tak for det), og pakkede cykler torsdag aften.  

Fredag morgen kl. 0615 startede vi, der kørte med trailerne, mod Echternach. En 

køretur på 875 km, men det gik godt til trods for en del trafik på ruten. Vi ankom ca. 

kl. 1830, fik cyklerne læsset af, og fik bilerne parkeret. 

Echternach er en gammel klosterby og klosteret, den tilhørende store kirke og 

klosterskole, er særdeles velbevarede. Det ældste kloster fra omkring 1400-tallet 

findes også stadig, men bliver mest brugt som museum i dag. 

Nå, men folk ankom i løbet af aftenen, nogle var kommet før os og var lidt 

bekymrede for, om deres cykler nu også kom, men det gjorde de. Stemningen var 

rigtig god lige fra starten, der blev joket og lidt let mobning af den gode slags, blev 

der også plads til. Folk blev efterhånden, som de ankom, indlogeret på Hotel de 

Commerce, beliggende lige i centrum af byen, kun 75 meter fra start/mål.  

Støvet fra køreturen skulle lige skylles væk, så vi fik ret hurtigt bestilt en omgang af 

den lokale øl, Bofferdinger.  

Efter et par øl, indfandt sulten sig og vi fandt sammen i grupper, og så gik jagten ind 

på aftensmaden. Der er et utal af restauranter i byen, og de har alle nogle rigtig 

gode menuer til meget rimelige priser. 

I løbet af fredag aften, aftalte vi, at vi lige skulle en tur ud på ruten om lørdagen og 

lige prøve en eller to af bakkerne, så ca. kl. 1000 mødtes vi på torvet, klar til en lille 

træningstur. 



Vejret var perfekt, 26-28 grader, flot solskin, så det gik ud langs floden Sauer, 

vestpå. Vi kørte ca. 16 km, så var der nogle, der vendte om, og kørte retur. En del af 

os, kørte ca. 10 km længere ud, vendte om og kørte tilbage, hvor vi så ca. 15 km før 

vi var hjemme, kørte op ad den sidste stigning i løbet, så kendte vi da den til dagen 

efter, i alt ca. 58 km. Endelig var der nogle, der kørte lidt længere, ca. 65 km. Gert S 

og Gert K kunne ikke dy sig, men skulle lige ud på den korte rute, i alt 101 km. 

Vel hjemme igen, blev frokosten indtaget på forskellige restauranter i centrum, lidt 

væske blev det vel også til. Midt på eftermiddagen gik Mogens og jeg over for at 

afhente startnumre, og for at få de sidste ændringer på plads. Numrene blev uddelt, 

også var det jo kun at få brugt tiden bedst muligt indtil næste dag kl. 0900, hvor 

starten på 163 km distancen gik.  

Morgenmaden blev indtaget, folk fik cyklerne gjort klar, og vi samledes på torvet, 

hvor der meget hurtigt blev fyldt godt op med cyklister. Der var samlet start i ren 

TdF stil med motorcykler, kommissærbil der kørte forrest og gav løbet frit ved 

bygrænsen. Alle vore, der kørte den lange distance, kom fint afsted, så nu var der 

kun et kvarters tid, til starten gik for vi andre. Vi placerede os i den bagerste del at 

feltet, så var vi ikke til så megen gene, for de, der ville køre hurtigere fra start. 

Starten gik, og i fint tempo kom vi ud af byen. Vi kørte i to grupper og det gik godt 

derudaf. 

Selve løbet vil jeg ikke skrive så meget om, men det var et fantastisk godt arrangeret 

løb, med afspærringer og vejvisere, så man følte sig næsten som deltager i et stort 

professionelt cykelløb. Det var ikke mange steder, man skulle se sig for, når man 

skulle på en anden vej. 

Alle på den korte distance kom fint i mål og på den lange, var der kun en, der måtte 

give op med kramper. Han kom med fejebladet hjem. Sjovt nok, var det en af de to, 

der absolut skulle køre den korte distance dagen før. Her nævnes ingen navne, men 

han blev moppet lidt, både om aftenen men også mandag morgen. 

Vi havde jo så også fornøjelse af at få præmien for det største hold, og Fredrik 

Lauersen blev en flot nr. 2 i sin aldersklasse, så han blev hædret med kindkys og 

hvad dertil hører. Klubben fik en præmie til pokalskabet, det er vist et par år siden, 

der er kommet noget nyt deri. 



Søndag aften var klubben vært ved spisning på hotellet og vores gode ølkasse havde 

doneret et par Euro, så vi også kunne få tørsten slukket. Tak for det, HP. Vi havde 

nogle rigtige hyggelige timer på hotellet og på terrassen, inden folk begyndte at gå 

til ro. Et par enkelte fortsatte vist ude i byen et par timer mere. 

Mandag morgen stod den på morgenmad, pakning af cykler og så bare hjemad mod 

Grindsted. Denne gang var der ikke så meget trafik, så det gik noget hurtigere. 

Til slut er der bare at sige tak til jer alle, for at I var med til at gøre turen så god. Tak 

for jeres rigtig gode humør, friske kommentarer o.s.v. Jeg syntes virkelig det var en 

fornøjelse og næste år bliver klubturen jo på hjemlig grund, så er der forslag, hører 

vi dem gerne, så må vi jo se, hvad vi kan få arrangeret. 

 

Børge J. 


