Toserunden på
liggecykel

Sjæffand Rundt En varm oplevelse

Af: Ketty

Af: Rasmus Offersen
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Trods meget /idt tr:eninq lkun ca 70 krn ialtl gennem

føfte Louise l2 årTøs-.runden (l I2 kml iår
Jeg (hcndei mor) liavde ringet til løbsleder Mogens Pe'
dcrsen og aftalt. at rrun fuJqtes med mig -så måtte hun
gcrnc dcllagc Eltervorcs første traenjngslur b/ev hun
lmidlertid så forkølct. åt hun mistcdc mo.lctfor cn tid
Men som digcn n.crmcdc sig. b/cv Louisc mcrc og
mere st.edig og ville alligevel prøve kr.eftef med opgi
ven.Jeg havde en forventnin9 om,åthun kunne klare
en tredjedel elJerhø.lest halvdelerl ålturen Men hun

.Å st.d.g' ^dtod r.odaqa dtq trJat ( idcrF pFd.r
ierne Ved f/ere afdepoterne var det hende, dersagde
''Nå, ska vise at komme viderel'
_jeg skuilejo ljge
snakkeoqsnakkeog....formanfårmangekommenta
rer og bliver spurgt om mangeslove trng, når man cyk
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racercykelsadel. Mlne ro racefcykler h.€n ger for dct m c
.' n^ nJ mlr^, .. ,a^n '/, " o rog .
her efter veloverstået tur enj9e om, åt Louise højcstvjllc
have klaret de første 30 km afturen, hvis hun skulle håve
cyklet på sin råcercykel "Deterjo rkke tiJat holde ud,
mor. som hun så rigtigtsrg-.r

r

De der kørte Sjaelland Rundt sidste år glcmmer nok aF

dnq /øbet, der loregjk isa meget regn. rusk og strid
biæst, atZ5% afde tiJmeldte rkke mødteop og 250lo op
gav undervejs

- detvarvjrkelig "et Herrensvejr".

Da velret umu/iqtkunne blivevaerreend i2000 måtte
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started€ iden første morgengruppe kl 03 00lra l(øge
foN lørdaq d.7.iul). pfter:t ca. 1400 ryttere ållerede var

stårtctfrcda9 åftcn.
Hans lørgen kørte på sin hjemmebyggede /owrider
r.ed lorhjulstfæk. Han hzvde ikke låcttreenetret meget
oq håvd-. he/ler ikkefået cykletså meget tjlog fra arbejde som for nogle år siden. Jeq havde køftVåttern
Rundt 2 uqer t/dligere og følte mig godr kørende pa rnin
Bjå/lbyEåsy.

Vqretlevedeheltoptilreklårnerne Vedstarten kJ. 03.00
vår dervlndstiJleog cå. l8 Cel. ogjeg startede ikorte
bukscr. og dctvår herligtåtsuse sydpå heltudeved van
det imåneskrn o9 seden gryendcdag. rnens hyiden
duftede og morgentågen stadig Jå ilavningerne I lJere
lalometer var vj r spjdsen af løbet, og ved solopgangen
liavdevistad/q en n?esten fuld måne på denve5dige
lirmmel jo, detvar dejljqe timerl
Vcd starten hllstejeq på en svensk HPV'er, [/]arcejvan
dcr Eick fta Malmø. Han kørte på en fJot gul. lav M5 er
og håvdeforg?evcs prøvct åt komme rned lVåttern
Rundl men cyklen varfor lavl Han start€dc vist 6 minutter efleros og indhentedeos eftef 40 km ved lørste de
Først på forrnrcldagen mødtevrved etdepoten
Allweder kabinccykc/ Ejcrcn cn rnidtsjæil?ender, son
også var med sidste år, va r startet frcda g åften og havde
det ållerede meqet vårmt / kab/nen. Je9 tør slct ikkc
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hvor tern peråturen steg t;128-29 Cel, o9 hvorjeg fik det
så vannt icykelskoene. atjeg stadig kan rn?erkedetjden
Der vår medvind/sidevind det mcite afturen. jndtilvi
drejedesydpå iFårevetle og så gik desidste 80 km istlv
modvind med varm, tør luft. På der flade stykke over
Lammctordcn uden lee, tå leg på 17-19 km/t a9 det øde
lagde helt mit ellcrs godc gcnncmsnit, som endte på
26 .9 km/t mad 26,2 edste åt .
Ved Tuse Kirkevarder en megetflot 3 hjulct Nollcykel.
men selvomjeg sad l?enge iskyggen ogsvålcdc al vjste
eJerensrg jkke
Bel.€rt af erlafin gefn e fra Våttern Rundt med a!vente
på medkørefe og fordi.jeg har en intern konkurrcnce"
lortsættes nzeste sidc
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