
Advarsel – deltag IKKE 
 
Undertegnede og andre af klubbens medlemmer har tidligere deltaget i Ötztaler 
Radmarathon – og helt ærligt, man skal have masochistiske tilbøjeligheder og på andre 
måde kunne lide, at pine sig selv for at deltage i dette løb. Allerede, når man høre løbets 
slogan ”Ich habe einen Traum”, ved man den er helt gal. Det betyder, som de fleste 
sikkert ved: ”jeg har et traume” – og de fleste deltager har helt sikkert nok haft en 
traumatisk opvækst. 
 
Løbet køres søndag d. 29. august 2010 for 30. gang med start og mål i Sölden. Allerede 
her melder sig det første problem – hvis du drømmer om et værelse med udsigt til en 
baggård, så er de umulige at fremskaffe, du må tage til takke med bjergudsigt. 
Værterne forekommer som regel, at være meget gæstfrie på overfladen, men det er helt 
sikkert for, at indkasserer de uhyrlige 200-250 kr. pr nat inklusive den sædvanlige 
morgenmad – så hellere en gang fransk arrogance. 
 
Det tidlige starttidspunkt – kl. 06:45 – sikrer, at du kun får en begrænset antal timers 
søvn, samt, at det er tænderklappende koldt ved start – og med lidt held, så løbet du 
sikkert ind i et regnskyl på turen. 
Langs ruten på de 230 km, står mange tilskuere, som år efter år nyder, at møde frem for, 
at nyde synet af voksne mænd og kvinder der: lider, kaster op, græder af smerte – på vej 
op ad et af de 4 bjerge. På det første bjerg – Kühtai – bliver du af tilskuerne med 
kobjælder drevet som et andet styk kvæg op af bjerget, kørende zigzag mellem kolort og 
køer. 
 
Hele vejen rundt er ruten spærret af. Årsagen er, at det ikke skal være muligt for 
deltagerne at køre ud af løbet - der findes kun en vej, det er de 230 km rundt. Mange 
deltagere har helt sikkert haft lyst til, at forlade løbet, men italienske politibetjente bag 
afspærringerne med skarpladte pistoler i bæltet, får hurtigt en på andre tanker. 
 
Det sidste bjerg, som ingen inden for cykelverden kender det mindste til, Timmelsjoch, 
har ingeniørerne været så tåbelige, at lægge en tunnel på toppen af bjerget i over 2500 
meter højde – med lidt mere intelligens, så havde den tunnel været placeret i 1000 
meters højde. 
 
På de mange depoter på turen, byder de på: bananer plukket af cubanske 
børnearbejdere, red bulls og vand som er gået over sidste salgsdato, energibarer, som 
sikkert er kinesiske kopiprodukter, hjemmebag fra Østrigske husmødre, sikkert 
foretaget uden den nødvendige levnedsmiddelkontrol og meget andet dårligdom. 
 
Så er der selvfølgelig tricket med, at påføre sin cykel en skade under løbet, således man 
kan udgå, men her har arrangørerne placeret reparationsstande flere steder på ruten. 
Lykkes det, at påføre din cykel totalhavari, så er du så heldig, at du bliver samlet op af 
”fejebladet”. Samtidig undgår du, at modtage en af de utrolige grimme cykeltrøjer, som 
alle deltagere, som ikke har været så heldig, at finde en udvej, bliver tvunget til, at tage 
imod. 
 
Der er rigtig mange grunde til ikke, at deltage i Ötztaler Radmarathon – eksempelvis har 
Gl. Estrup præcis den weekend en særudstilling om danske landbrugsredskaber fra de 
14. århundrede, udstillingen ”Høns på hjernen” i Randers, hvor landets bedste 
hønseavlere udstiller, muligheden for, at følge med i opstregning af parkeringsbåse i 
Sallings p-hus. Du misser ligeledes muligheden for, at sidde bænket sammen med resten 



af Danmarks befolkning foran Tv’et lørdag aften for, at følge et nervepirrende 
spændende afsnit af Colombo. 
 
Skulle du, trods ovennævnte beskrivelse, stadigvæk have lyst til, at deltage i 2010, så vil 
jeg anbefale professionel hjælp fra en psykiater eller lignende – du er helt sikkert 
traumatiseret, påføre dig selv skade (du snitter sikkert i dig selv) og lidelser. 
Skulle du stadigvæk have lyst til deltagelse efter gennemlæsning af medlemmernes 
lidelsesberetninger fra tidligere ture på: http://galtenck.dk/Viden/Beretninger.htm , så 
vil jeg på det kraftigste fraråde dig, at sende en mail til: ib@meineche.dk. 
 
Vi er nogle traumatiske medlemmer, som har planer om deltagelse i løbet i 2010. 
Deltagelse i traumet foretages ved lodtrækning – efter tilmeldingen, som foregår i 
februar. Det koster den uhyrlige sum af omkring dkk 575, at deltage i løbet. 
 
Vi håber helt klart på, at vi er så heldig ikke at blive udtrukket.  Skulle det skrækkelig 
hænde, så opretter der en ”terapi gruppe” for de udvalgte, der skal forsøge, at hjælpe 
lidelsesfællerne igennem på bedste vis. 
Vi vil undersøge, om Sygesikringen Danmark eller Region Midtjylland yder tilskud til 
vores behandlingstur til Sölden. 
 
Du må påregne, at du for evighed for behov for deltagelse i terapi gruppe sammen med 
eksempelvis anonyme alkoholikere, for ”jeg er en Ötztaler radmarathoner” vil følge dig 
resten af livet. 
 
 
Ötztaler Radmarathon får de kraftigste frarådelser her fra – 0 ud af 6 stjerner. 
 
Gør det ikke – find et andet løb!! 
 
 
/ Ib Meineche 
 
 
Nedenstående ansigtsudtryk kan ikke tage fejl – gør det ikke. 
 



 


