.ykler på en almindelig
havelå9e 09 har kun cyklet
ganske kode iure når hun
skL-rlle til andre sportsaktivjte.
ter. Jeg cykler på mjn for
hjulstrlrkne l8 gears liggecykel
med brede dæk og har kun
fået tr.enet 230 km - også for
delt på mange småture.
Vi er stadig ved godt mod,
da vi når det første depot i
Fakse; men da vi drcjer østover lacngere sydpå, er det
jgen begyndt at rcgne og nu
har vi stik modvind. Det går ik-

Zaella

I

I

til
I hri.t l -thitt l,fiiiinw o&

Fakse depot sidde de Ziello

ln,tjrr

I nidten undertetfet.

terasien "varmer
jeg op" til dagen med
å

cornflakes og de før
ste flokke af morgenfriske tø
ser- Af og til bliverjeg tilråbt
"godmorgen" i den der tone.
der underforstået siger :"Nå,
du er først ved at vågne, vi har
HPV DKSJCe
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allerede cykiet næsten 20 kml"
\i skal først at sted kl.lo.z4min makker, Marianne, hendes niece Zielia 09jeg. Det begynder at småregne, inden vi
skal køre. Varme er der heller
jkke meget af; men vi får en
god start og fint vejr igen. De
første mange kilometer kører
jeg laenge i de allerhøjeste
gear endda med en Peen kac,ence,
Vr har vidt forskellige forud-

sætninger før turen : Madanne
cykler på hendes 3 gears bycykej; men har trænet 550 km,

ke så godt for Ziella. Vi skiftevis
venter og cykJer langsomt for at

få hende med. Det triste vejr

forisætter det

er sejt Vi bander
og minder hinanden om, at vj
egentlig havde aftalt, at vi ikke
vilJe cykle, hvis vejret blev så
elendjgt men nu er vijo
igang....l Rødvig står Ziellas for?eldre, og hun "hopper af" hcr.
Marjanne ogjeg aser videre til
depotel hvor vi ser frem tji en
kop kaffe og chokolade; men
der er ikke mere - hverken af det
ene ellcr det andet.
FOR DÅRIIGT I!!
Trods skuffelsen o9 klamheden fortsætter vi mod Højerup.
Undervejs passerer vi nu flere
og flcre. der star i vejkanten
med bunden i vejret på deres
cykel. Det våde vejr giverjo altid
flere punkteringer; men vi går
fri af dette mas. Og mellem Sigerslev oq Holtug holder regnen op. Nu er mine sokker geft
nemblødte og det er hundekoldt. Ved Holtug Brugs fårjeg
skiftet og vi får købt chokolade.
På vej videre op ad bakken ved
kirken, fårjeg pludselig probjemer med mit gear, som nu kun
vil køre på den mindste klinge
foran. Jeg hjuler derudaf nogle
kilometer, indtil vi ser en service
vogn. Her fårjeg en mjdlertidig
hjæ,p - men den er også kun
meget midlertidig, for et par kilometer lzengere fremme er den
llPV DK srdc l9

galjgen..Jeg bliver hidsig og
får selv løst Problemet ved at
sparke tilskidtet, mens vi cykIer- Hiemme jgen ordner Hans
gearskifteren med en unbrako
nøgle - en ganske enkel
"operation", såjeg gi'r ikke
meget for servjcemandens faglige formåen.
så er vi ved det sjdste depot
ved "Vejs Ende" og kan neo'
svælge den låenge ønskede
kaffe. Køge venter forude med
Søren {Mariannes manol og
champagne- Det er herligt;
men vi har bestemt ikke slået
vores egen rekord fra sidst
hvad tid angåL for vj har den
j
ne gang været unde.veis 7

timer og 40 minuttet hvor vl
har gjort det På ca. 6 timer de
andre år. Med ca. en time tll
pauser og de andre 5 til de
I 12 km.
Vi bugserer os ud mellem
borde og stole og flere fuldemandsbemærKnrnger
som :"Nej se den cykel, den er
jo gået istykker- du har da
vendt den forkert "
Jeg har ondt i mine knze
mest Pqa. kulden under regnvejret, og så harjeg ondt i
skulderbladene flere dage elter. Det trorjeg helt klart skyl
des min dårljge træningstjl
stand, for nu harjeg fået af
ledret min baggaffel, hvilket

HPV HJUL
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plus andre kvalitetsdele
Fælge,

DT

leg savnede meget for 2 år siden, da det reqnede På HELE

turen. Marianne havde det I
øvrigt fint efter turen, så henj
des bedre træning gav bonus
år. For 2 år slden måtteJeg
cykle uden hende, fordi hun
h"vde trådt for hårdt i Pedaler
ne op ad bakke på den sidste
træningstur, og måtte overgive sig til kiropraktorens vold.
Ja, som sagt var veiretjo ikke helt med os, og det bliver
det måske heller ikke neeste
år j men det skulle ikke undre
mig, om vi gør det igen..... Det
erjo trods alt en hyggelig må
de at være sammen På. lsær
kunne det våere hyggeligt at
komme tilat cykle sammen
med andre ljggecykler, for alt
andet lige er detjo nemmere
at snakke sammen. når man

har hovedet isamme høJde.
Då ruten nu er lagt om og går
lige forbi vores hus, kLlnne
Hans så fortaelle, at han havde
set 2 andre liggecykler { en
Bjallby og en Per GYnt J og-en
Christianiacykel. Desuden så vl
en Chritianiacykel ved Lund.
Hun overhalede - men vi "åd"
hende senere. Hal
Jeg kunne godt tænke mrg
at få kontakt med de kvinder,
der vilvære med tilat melde
samlet tll fra HPV-jeg ved
godt det er lidt svzert, da vi er så få ; men det må da lykkes På
et tidspunkt - kontakt mig, hvis
det har interesse. Jeg vil helst
starte ved &tiden nzeste år'
De bedste hlsner
Ketty t/f. : 56 28 51 90
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Srriss eger' nav, dæk og slanget til små

hjul'

Møgøa hydrauliske bremser, SON navdynamoer
til stuå hjul' alm.cYkeldele mm
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