
Humlebien og bjerggeden på La Marmotte 
Skrevet af skipper.    

Jeg har samen med Lars Baatrup i mange år deltaget i mange motionscykelløb, hvor vi blandt andet har 
været i Frankrig nogle gange. Da der så i vinteren i 2007 blev startet en cykelklub her i Galten, var tiden inde 
til, at nu skulle vi tilmeldes det Franske motionscykelløb La´marmott  murmeldyret. Et af Europas hårdeste 
endagsløb og derfor bestemt ikke for deltager med hverken lav eller nogenlunde normal smertetærskel, det 
kræver en del forarbejde.  
Det blev til 6000 km for træning og et vægttab på 8 kg - navnlig det sidste har stor betydning, når man skal 
forcere de voldsomme stigninger.  

Vi valgte at tilmelde os igennem VeloTours da vi har deltaget før med selskabet og ved af erfaring, at det er i 
orden.  

Vi ankom til Kolding, hvor der var opsamling onsdag d. 02-07-2008. Derefter en lang bustur som bare skal 
overstås. Vi ankom til Alpe d´Huez, hvor vi blev indkvarteret på vores hotel torsdag formiddag. Lars og jeg 
selv fik et 2 mands værelse (heldigt). 
Da vi havde fået pakket ud tog vi en tur ned til foden af alpe d´huez for at teste vores bjerg´gearing - der fik 
jeg bekræftet min frygt  jeg er for tyk !! Lars er en del bedre kørende på de stigninger - så er det slået fast 
(no comments). Vi kørte op på 1 time og 5 min.   

Da vi kom til toppen opdagede jeg til min skræk, at jeg havde en 25` kassette bag på - jeg troede at det var en 
27` (des flere tænder bag på des nemmere kan man pendlere op af de hårde stigninger). Da vi havde klædt 
om, gik vi til den nærmeste cykelhandler og jeg måtte slippe 100 euro for en 27`som senere viste sig at være 
en 26`. 
Fredag gik vi rundt i byen for, at lade op til det store løb om lørdagen. Der var et informationsmøde, som vi 
deltog i, hvor vi fik at vide, at skulle vi opgive skulle vi gøre det på toppen af Glandon, for er man først i 
bunden af den så er der langt hjem uanset hvilken vej man tager.    

Løbet:

  

Kan humlebien flyve

 

- holdejeren stillede det spørgsmål i en beretning i foråret, til det kan jeg kun sige, at 
den kan trække med en tophastighed på 3,4 km/t, men mere om det senere.  
Vi stod op kl. 05.00, vejret viste sig fra bedste side, så vi behøvede ikke ekstra tøj med og det var jo en 
lettelse da lommerne var fyldt op af gel og bar. Vi kørte ned af alpe d´huez kl. 06.00 og trillede frem til start 
som var kl. 07.00. Man starter 2000 cykellister af gangen (8000 deltog) Det var meget professionelt planlagt, 
det kunne de lære noget af i lille Danmark. Kl. 07.00 blev løbet skudt i gang - de første 10 km 
går det en smule nedad, så man fik varmen på dette stykke inden man rammer det første bjerg.  

Det første bjerg hedder Glandon, som er 25 km lang med en gennemsnitlig stigning på 6,5 % - det lyder ikke 
af så meget, men tro mig, det er det. Der er 2 små nedkørsler på vej op, hvilke betyder, at stigningen er 
temmelig skrap, den eneste grund til, at man ikke opdager det er at man er frisk på det tidspunkt og har 
masser af overskud. Vi overhalede ham som vi havde set som vinder, en deltager som kun havde 1 ben og 2 
halve arme - tænk han kunne ikke stå af og så trække (mere om det senere - altså det med at trække). Vi 
valgte ikke at gå i depot på Glandon, da der var alt for mange mennesker. Nedkørslen fra Glandon er meget 
teknisk med mange sving og huller - en nedkørsel der får mig til, at tænke på hvad indsatsen er, hvis man 
kører med hovedet under armen.  



  
Billede: Skipper og Lars 
klatrer op af Glandon i 
feltets flotteste cykeltøj.    

Vi kom fint ned af bjerget og 
fandt en gruppe, der kunne 
transportere os frem til næste 
bjerg som er løbets store 
udfordring: Telegraph/Galibier. 
Man kører først op af Telegraph 
og lige efter op til Galibier - der 
er 36 km fra foden af Telegraph 
til toppen af Galibier.   

Indtil for foden af Galibier havde 
jeg fulgtes med Lars, men han 
kørte altså stærkere end jeg 
gjorde, så vi blev enige om at 
skiltes.   

Jeg fortsatte nu alene og det 
hjalp lidt, da jeg nu kunne finde 
mit eget tråd og det samme 
gjaldt for Lars.     

Billede: Skipper på vej ned 
ad Galibier.  

Når man kommer op i 2000 m. 
højde, så er luften tynd og så 
lider man meget, de sidste 5 km 
op af Galibier vil altid stå i mine 
erindringer, som noget af det 
hårdeste jeg har oplevet - man 
kan se toppen hele tiden og der 
er alt, alt for langt derop. Jeg 
skiftede med at stå op og sidde 
ned og for første gang denne dag 
måtte jeg af cyklen, det skulle 
senere vise sig at det ikke blev 
sidste gang.   

Jeg sad hele tiden med øjnene på 
mit pulsur /hastighed og 
forsøgte, at regne frem til, 
hvornår jeg kunne være på 
toppen. Jeg kørte ca. 7 km/t. 
Efter 7 timer og 6 min. kørte jeg 
over Galibier.  



  
På toppen fik jeg te og kage(uhm)og vand i flaskerne, nu var jeg klar til at kaste mig ned mod Bourg` 46 km. 
Nedkørsel, hvor farten nem kommer på 80 km/t..   

  

1 time og 13 min. senere var jeg klar til Alpe d´huez. Jeg syntes selv at jeg havde gode ben, MEN da jeg 
kørte ind på stigningen kunne jeg mærke, at jeg var helt og aldeles færdig - så er 13 km. med en 
gennemsnitlig stigning på 8.5% altså meget langt. De første 4 km er de absolut de værste. Jeg holdt op med, 
at tælle, hvor mange gange jeg var af cyklen, men jeg kan fortælle, at jeg kunne trække med en fart af 3,4 
km/t.   

Jeg skiftevis trak og cyklede og holdt pauser i sving 5  8  10  11. På et tidspunkt da jeg sad i sving 10 
kom en dansker og satte sig ved siden af mig - da han var mere frisk end mig rejste han sig før mig og jeg 
spurgte ham om han ikke ville være sød, at bestille en siddeplads til mig i sving 11. Jeg mødte ham i sving 
11 og han var et stort smil og rejste sig for mig da jeg kom op til ham. Da jeg sad i sving 11 var jeg klar over, 
at PANTANIS tid vil stå lidt endnu. Jeg overlevede turen en erfaring rigere og kunne have sværget, at dét 
gør jeg aldrig mere. Men jeg har kontaktet Jens Kassler og Mona og meddelt, at næste år er jeg med igen - 
jeg har i den forbindelse væddet med Jens om, min vægt da hedder 90 kg.   

Det er nu engang ikke sjov at tabe til sin nabo - min tid rakte til en bronze medalje med tiden 11t. 34m. 
Lars´s tid rakte til sølvmedalje med tiden 10t. 12min.. Til sammenligning kan nævnes, at i år 2006 kørt en af 
klubbens ungdomsrytter - Finn (gammel´nok) Knudsen - La Marmotte i en tid på 9 t. 35 min., det år han 
kørte turen sammen med Benny, hvis tid hedder 9t. 15min.. Finn s  træningslejr har dog efter forlydner været 
tvivlsom  det vides ikke om det var i Mexico eller Italien.  

Billede: Skipper med de 
absolut sidste kræfter på 
vej mod målet på toppen 
af Alpe D´Huez 



 
Men jeg har hans tid som mål og har i den forbindelse kontaktet Klaus Fod, som har lovet, at stikke et 
træningsprogram sammen til mig, det kunne jo være sjovt, at slå en ungdomsrytter og måske tager jeg også 
PANTANIS tid i samme hug. Tilslut held og lykke til jer der skal til Østrig, så kan vi jo få en lille diskussion 
hvilket løb der er det hårdeste.     

Med Venlig Hilsen  
HUMLEBIEN  

Alias Skipper 
(alias Jørgen Christensen)  

  

Billede: Lars Baatrup på Alpe D Huez 


