
Invita Løbet i Blåbjerg Plantage, 23-10-2016. 

 

      
 
 

Efter lørdagens regnvejr var der mange forventningsfulde MTB’ere der håbede på opholdsvejr om søndagen 

hvor der skulle afholdes MTB løb i Blåbjerg Plantage ved Henne. Og for en stor del af dagen lykkedes det 

med tørvejret; det var kun om eftermiddagen at det regnede lidt under afvikling af sport, junior og H40 & 

H50 klasserne. 

Blandt mange af de forventningsfulde ryttere var der også en lille håndfuld GCM’ere der var mødt op, til 

start i motionsklassen. Starten i motionsklassen var sat til kl. 11.00 så der var god tid til at komme til 

Blåbjerg og få benene rørt og varmet op inden start. 

Som altid inden start var der en lystig snakken, hvor forventningerne bliver afstemt med de omkringstående, 

mens man småfrysende gør sig de sidste forberedelser. Men pludselig er løbet i gang og det går over stok og 

sten. Som en specialitet for løbet i Blåbjerg indledes løbet med en ”bakkestart” hvilket vil sige at løbet startes 

med at alle deltagerne først skal køre en strækning på små 2 km. (opad) inden der køres ind på sporet. Det 

hjælper til at få feltet trukket godt ud, således at der er nogenlunde plads omkring rytterne når de kører ind på 

de smallere passager og single tracks. Selvfølgelig kan det ikke undgås at der bliver lidt møven rundt, og lidt 

kø når så mange ryttere sendes afsted, alene i motionsfeltet var der 267 ryttere til start. Alle er dog indstillet 

på at få en god dag i skoven, og beder man en forankørende rytter om plads til en overhaling bliver man ofte 

sendt videre med tilråbet ”god tur” eller ”godt kørt”. Det skal man selvfølgelig huske på hvis der en sjælden 

gang, er en rytter der formaster sig til at ville overhale en selv  

 

     
 

Løbet er organiseret så der er aldersinddelte klasser for børn og unge, for unge og de lidt ældre, for sport og 

motionsryttere og også for de heldigvis flere og flere piger - igen i forskellige klasser. Så der er gode 

muligheder for at melde sig til i et hold der er afpasset efter ens formåen. 



Sporet der køres på er et mix af de forskellige spor der i forvejen er etableret i plantagen, afpasset til dagen 

med udfordringer til de fleste, men mange steder er der også ”chicken run” til de mere forsigtige. 

   
 

Efter afvikling af alle klasserne, er der præmie overrækkelse og lodtrækning om mange fine præmier på 

deltagernummeret. Blandt præmierne kan nævnes 2 Mountainbikes og et gavekort på 3.000 dkk. til Schultz 

Feriehuse. 

Hvordan gik det så de håbefulde GCM’ere. Jo, vi havde alle en rigtig god oplevelse af løbet, alle 

gennemførte vi i god stil uden uheld af nogen art, og sluttelig med en særdeles flot 3. plads i motionsklassen 

til Lars Alex fra GCM. Selvom det er en klasse for motionister kræves der stort talent og mange watt i 

benene at køre sig på podiet. 

Jeg vil gerne slutte med en opfordring til klubbens medlemmer om at overveje om de ikke skal med til 

Blåbjerg Plantage næste år, den sidste søndag i efterårsferien og køre Invita Race. Det kunne være særdeles 

festligt om vi kunne samles en lidt større flok GCM’ere og bakke op om Varde Cykelklubs fantastiske 

arrangement. Jeg vil garantere at alle vil tage hjem med mindet om et godt løb, og selvfølgelig med tunge 

ben. 

 


