
 
Resume efter førstedagen på DM 

 

Første dage er nu gennemført og adrenalinen er nu kommet ud af kroppen. 

Det har været rigtig hårdt for mange af vore hjælpere ude på ruten. 

Den lukkede rute har medført en del frustrationer hos trafikanterne og nogle borgere, og 

det har fået nogen helt oppe i det røde felt. Jeg fik i går talt med ca 15-20 af de udskældte 

og de fleste tager det heldigvis godt. En enkelt sagde, at han efter de første 3-4 konflikter 

havde vænnet sig til situationen uden at tabe humøret (sådan). 

Arrangørerne er blevet beskyldt for dårlig og for sen information.  

Den frustration vore medhjælpere har måtte stå på skud for, er i endnu højere grad rettet 

mod kommunen og politiet. Politiets leder indrømmede over for mig at det var den 

hårdeste dag i hans karriere. Men han kunne dog smile til mig da jeg sagde tak for 

kampen efter løbet. 

Kommune og politi holder i dag møde for at forbedre forholdene for resten af DM ugen. 

Det håber vi det lykkes dem at gøre, for en del af kritikken er berettiget. 

Ved målområdet oplevede vi også positive og negative borgere. 

Det kunne være borgere, der nu skulle hente deres børn i børnehave til fods. Det er for 

nogle 100 % uacceptabelt at skulle gå måske 1000 m i dagens Danmark.  

For andre var det helt fantastisk, at der var nogle frivillige, der ville bruge deres fritid på at 

bringe Grindsted by og kommunen op på øverste hylde i Danmark.  

 

Når vi så kommer til det sportslige og øvrige organisation er situationen en hel anden. 

De der så TV2 sport om aftenen kunne se en fantastisk flot kulisse. Imponerende opstilling 

af boder, bander, podie, målportal m.m og et godt cykelræs. Både ved torvet og ved 

målområdet. 

En stor del af den danske befolkning har nu set at Grindsted vist ikke er så ringe endda. 

På søndag kommer de til at se det i 3 timer. 

Jeg talte også med Erik Skelde, der har været tidligere professionel cykelrytter og nu er 

sportchef. I alt ca 30 års erfaring. Sammen med en sammenstemmende Jens Kastler 

udtalte han, at det er det bedst arrangerede enkeltstart nogensinde i DK. Ja det er sågar 



 
på højt internationalt UCI niveau. Rytterne havde slet ikke oplevet nogen kaos, men var 

tværtimod meget godt tilfredse. Det er en imponerende cadeau, fordi UCI løb opererer 

med et meget større budget end vi kan drømme om i Danmark. 

 

 

Fra koordinations udvalgets side vil vi gerne takke alle medhjælperne for at skabe en 

cykelevent, som GCM, Grindsted by og Billund Kommune kan være stolte af. Vi håber på 

de næste dage fortsætter på samme måde, dog med forbedring af den trafikale afvikling.   
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