
Beretning fra Silkeborg motorvejsløbet. 

 

Bestyrelsen besluttede tidligt på året at man ville give tilskud til Silkeborg motorvejsløb d. 11-9-2016. 

Jeg ville gerne deltage og ville godt koordinere deltagelsen. 

Løbet blev derfor opsat på GCM’s hjemmeside. Jeg havde forventet en nogenlunde deltagelse. Silkeborg 

ligger forholdsvis tæt på, ruten så overkommelig ud, og det var tydeligt at det ville blive et stort 

arrangement. 

Det blev også et kæmpearrangement. Ca 20.000 deltagere i en del discipliner og heraf 4000 i cykling. 

Det fordelte sig med ca 350 på 53 hold i holdløb. Ca 1650 på 66,5 km og ca 2200 på 33 km. 

Det var dog ikke de gule trøjer fra Grindsted der dominerede flokken. Kun 5 havde meldt sig fra Grindsted. 

De 3 smilende herrer herunder på billedet, samt Lars Alex og Hans Jensen. Sidstnævnte kom dog ikke med 

da han tilmeldte sig så sent, at der var lukket for deltagelsen. Lars Alex havde tilmeldt sig selv sammen med 

nogle kammerater fra Vejle. 

 

 

 



Dagen oprandt og Kurt og jeg mødte op hos Ulrik i hans nyindkøbte bolig, i god tid. Ulrik havde hentet nr, 

chips og T-shirt dagen i forvejen, så vi ikke skulle stå i kø så længe. 

Vi 3 kørte ned til startrampen, hvor vi fik at vide løbet ville blive udsat pga styrt og lægebehandling i 

holdkonkurrencen. 

Ca. kl 10.38 blev vi sendt ud på ruten af Allan Johansen (tidligere CSC rytter og Tour de France deltager.)  

Han kunne fortælle fra sin egen deltagelse i holdkonkurrencen at ruten gik ind over Gudenåen til Hårup ca 4 

km østpå. Denne strækning havde en stigning på ca. 60 m. Derfra tilbage og videre mod Funder, der ligger 

ca 70 m højere, ca 16 km mod vest. Denne svage stigning på 1-2 % med en kraftig vind ville udfordre alle. 

Selv on der startede ca. 1650 deltagere kom vi ret hurtigt i gang. Det var dejligt at cykle på den gode asfalt 

med medvind, og masser af cykelryttere omkring sig. Vi nåede hurtigt den svage stigning, som også fik 

pulsen et pænt stykke op. Vi havde aftalt at starte roligt op og komme godt i gang. 

Ved Hårup vendte vi om og kørte mod vest. Det gik med ganske god fart, men det gik også nedad. Nede i 

det flade begyndte vinden at bide på næsen. Det så ikke ud til at bekymre Kurt. Han gik frem og vi begyndte 

at køre forbi en del ryttere. Efter nogle km blev vi dog enige om at finde en flok og sørge for at få noget læ. 

Det gjorde det straks lettere, da vi kom i en gruppe på ca 30. Det begyndte nu at stige lidt og vi kørte nok ca 

30-32 km/t, hvilket ikke var så hårdt pænt tilbage i gruppen. Vi nåede Funder hvor vi skulle vende tilbage 

mod mål og 2. runde. Her valgte vi at gå frem og prøve at sætte lidt fart på. Det kom det så også til. 

Sammen med 5-10 fra gruppen kørte vi nu pludselig 45-55 km/t afhænging af fald og rygvind. Vi passerede 

målområdet og der var en del tilskuere, der pacede os lidt. 

Op mod Hårupstigningen kom Ulrik og jeg lidt bagefter og ved vendingen var vi nok 75 m bagefter. Jeg 

sagde til Ulrik at vi skulle prøve at komme tilbage til den velkørende gruppe. Det var han enig i, og vi 

kæmpede nu indædt for at  undgå selv at køre de næste 15 km med kraftig vind og stigning. Efter 2-3 km 

kom vi op og der var Kurt også. Pyha det var en lettelse. Derefter nogle km før vi besluttede at prøve at 

hjælpe oppe i front. Der blev arrangeret rulleskift, og det deltog nok ca halvdelen af den ca 30 mand store 

gruppe i. Det udviklede sig hurtigt til det rene kaos, da en del ikke vidste hvorledes det skulle køres. På et 

tidspunkt så jeg at hastigheden var 38 km/t med 1-2 % stigning, men heldigvis var der en gut, der råbte at 

skulle vi køre rulleskift skulle vi ikke øge hastigheden ved hvert skift. Det hjalp med det samme. Nu kørte vi 

”blot” ca 34 km/t, og det var absolut hårdt nok. Men det gik stabilt og jeg kunne se at den gruppe på ca 20 

mand, der lå næsten en km foran os blev hentet inden Funder. Det var en forskel der kunne ses. Ca 2-3 km 

før Funder så jeg en gruppe på ca 100 ryttere komme drønende på vej mod mål. Derefter nogle 

smågrupper, inden der igen kom en kæmpegruppe ca 1-2 km før Funder. 

På tilbagevejen til mål ca 12 km gik der afslutning i gruppen. Farten lå nu på 45-65 km pr time. En del faldt 

fra gruppen, men der var ca. 10 fra gruppen der kom ind med kun 5 sek i forskel. 

Efter at have samlet luft, fået lidt vand og frugt, kørte vi om til festpladsen, hvor vi fik en fantastisk 

velsmagende fadøl og en frankfurter. Vi snakkede og hyggede os en halv times tid, og var virkelig godt 

tilfredse med løbet og egen indsats. Det er altid inspirerende og motiverende at komme ud blandt andre i 

nyt terræn.  



Derefter cyklede vi om til Ulrik, fik cyklerne på anhængeren, og satte kursen sydpå mod Grindsted. 

Vi havde kørt de 66,5 km på ca 1 time og 52 min. På vores Garmin stod der ca 300 hdm, hvilket er 50 % 

mere  end ruten til Åst og retur. Lars Alex så vi ikke, men han havde kørt i den store gruppe, der kørte på 1 

time og 42 min. I hans gruppe var der 2, der styrtede, og han syntes selv det var noget ubehageligt at køre 

så mange sammen. Den hurtigste gruppe kørte på 1 time og 36 min. Det giver et snit på ca. 42 Km/t 

Svend Lavstsen 14-09-2016 

 

 

 

 


