
Dette er  beretningen  om 8 GCK medlemmers tur til La Marmotte Juli 2009  
 
Denne tur beskrivelse er set fra mit styr, og de oplevelser der optog mig, der kan meget vel være ting og 
begivenheder der er gået min opmærksomhed forbi, men det er det bedste jeg forsøger at levere til alle 
interesserede 
 

Planen 

Det hele starter ved afslutningsfesten sidste år, hvor det lykkedes skipper og lars B  at overbevise en del 
medlemmer, at netop de ikke kunne leve uden at have prøvet kræfter med La Marmotte 
Lad os lige slå fast hvad det egentlig drejer sig om,  et motionsløb i alperne, 174 km over 4 bjerge, 5000hm, 
sluttende med mål på Alpe d`huez; værsgo !   
 
Efter festen, var følgende klar til at lade sig udfordre ca 7 måneder senere i Alperne: Skipper, Lars B, Finn N, 
Freddy, Bo, Kaare, og Preben 
 
Arrangementet bliver bestilt af Skipper ved Velo Tours, en special arrangør ud i cykel begivenheder, og i 
øvrigt som kør selv løsning, hvor svært kan det være ? herom senere ! 
Nu da planen var i hus ,så var der kun tilbage at starte for beredelserne frem mod målet d 4 Juli i Alperne 
 
Vinter og forårs træningen blev passet til punkt og prikke, herunder de obligatoriske jyske forårsklassikere 
(Grejsdal, Århus Rundt mfl) og for de fleste en tur til Hartzen (se evt beretninger andetsteds) 
Ups, det med vintertræning tog Skipper  lidt for bogstaveligt, da han desværre var så uheldig at vælte på en 
træningstur, og komme til skade med sin skulder. Uheldet viste sig at være så alvorligt at han ikke kunne 
deltage. Det viste sig i midlertidigt at der blandt  medlemmerne var en kompetent aftager til Skippers bilet 
og det var Finn Knudsen. Finn K havde tidligere kørt løbet og ville gerne forbedre sin tid 
 
En måneds tid  før afrejse, fik Freddy desværre et sammenfald af arbejde og turen til La Marmotte, han 
skulle en tur til Kina for sit arbejde, og som følge heraf var han også nødt til at afstå sin billet til anden side 
Her kommer forfatter en til nærværende beretning ind i billedet, da jeg selv forgæves havde forsøgt at få 
en plads til La Marmotte, så besluttede jeg at slå til nu da der var en ledig plads, og da de øvrige ikke havde 
noget at indvende mod min deltagelse i stedet for Freddy, så var tingene på plads 
 

Afrejse 

Nu nærmede afrejsen sig med hastige skridt og det praktiske skulle til at falde på plads, så som at få 
cyklerne fragtet til Kolding, hvorfra de skulle med Velo Tours trailer til destinationen, og personerne skulle 
deles i to biler på turen derned. I forbindelse med en kontakt til Velo Tours om noget helt andet , viste det 
sig at vi ikke købt cykel fragt fra Danmark til Frakrig, så nu var gode råd dyre !!! 
Til vores held var Kaare i  besiddelse af en varebil, som han stillede til rådighed for cykeltransporten til 
Frankrig, og ved at sælge et par ekstra cykeltransporter fra nogle fyre fra Mundelstrup, så fik vi kabalen til 
at gå op 
Planen var at vi tog  fra Danmark onsdag, tog en overnatning i Tyskland for at ankomme til Alpe d`huez 
torsdag eftermiddag, så ville vi have hele fredag i området, så vi kunne slappe lidt af og omstille os . 
Den oprindelige plan med to biler var nu ændret, da vi selv skulle køre transporteren, så nu var der 
pludselig tre køretøjer der skulle køres, men heldigvis flaskede det sig således at skipper godt ville tage med 
som chauffør på transporteren og køre servicebil på løbsdagen, så det hjalp meget på planlægningen 
Skipper og jeg tog af sted onsdag lige over middag, med transporteren som var omdannet til en klubbil med 
logo og  klub farver, og fyldt med en dyrebar last !! 
Første mål var et hotel i nærheden af Essen i Tyskland som Bo havde sørget for at booke i hans andet 
hjemland 



Turen mod hotellet gik i og for sig  fint, der var jo godt vejr, men desværre var der ikke aircondition i 
transporteren, så vi svedte tran på turen, og inden længe havde skipper døbt den for svedekassen 
 

Vel fremme ved 20 tiden var vores opgave  nu at få hotelfatter til at lave tidlig morgenmad, så vi kunne 
komme videre inden der var gået for meget dagen, for der var stadig langt til Alpen. Efter et par forsøg 
lykkedes det da også at få lavet en aftale om at vi kunne få morgenmad til kl 0600 
De to personbiler ankom ca 23 tiden, og efter en justering af vædskebalancen var det på hoved i seng 
Efter en solid tysk morgenmad, var det retning mod Alpen ned  gennem frankrig, nu med Lars B som 
codriver i svedekassen sammen med Skipper 
 

 
 
På Alpen 

Velo Tours, som vi jo havde købt opholdet af (og ikke cykeltransport) afholdt et informationsmøde kl 17 på 
et af deres hoteller, og det nåede vi lige nøjagtigt frem til det, og at vi ikke var de eneste fik syn for, da vi 
forsøgte at få en plads… her fik begrebet ”sild i en tønde” en egentlig betydning. 
På mødet fik vi alle de formaninger der hører sig til, og et telefon nummer til Velo Tours, og endelig skulle vi 
ikke regne med at få besøg af dem hvis vi kom galt af sted, de havde jo meget andet at lave !! 
Jeg tror ikke at vi var mange der fik særligt meget ud af informationsmødet, men vi havde været der. 
 
Det hotel vi var blevet  indkvarteret på var egentlig meget fint, og centralt beliggende lige når du har 
passeret de første huse i byen, og vanen tro i  Frankrig, så kunne hotelfatter heller ikke en stavelse engelsk, 
men det lykkedes os trods alt af skabe den nødvendige kommunikation med ham 
Den første  kommunikations øvelse var da vi skulle have indkvarteret Skipper på  værelset hvor Preben 
,Finn K og Lars B boede (af Skipper kaldet Tjørnehaven), vi spurgte om vi kunne få en af de ledige senge på 
værelset, men efter at have set på Skipper  svarede han, at gik ikke da det var børnesenge! 
Løsningen blev at Skipper  fik en opredning på Bo og Ivans værelse i en sammen klappelig gæsteseng, og 
første gang han satte sig i den klappede den sammen, hvorefter vi fik fat i personalet for det var en ommer. 
Om aftenen da vi skulle i seng  lagde  Skipper sig mistroisk i sengen, og med god grund for  han gik lige 
gennem lamellerne, hvorefter han hentede en løs madras i bilen og smed sengen ud ! 
 
Fredag morgen vågnede vi op til en flot dag, men at dagen skulle start med et drama  havde vi  ikke regnet 
med. Jeg skulle lige ligge vejen forbi hotellets terrasse for at nyde den flotte udsigt, da jeg så at der 
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nedenfor hotellet  var et marked i gang, vejen var delvist spærret så de handlende kunne udbyde alle deres 
fortræffeligheder til interesserede, men hvor var vores biler ? Om aftenen var der tre biler, men til morgen 
var der kun en, så jeg gik direkte til Skipper og spurgte hvor han havde flyttet bilen med alle cyklerne hen ? 
Skipper så uforstående på mig og sagde” hva fan snakker du om, jeg har sku da ikke flyttet nogen bil” 
Men da han nok godt kunne se på mig at jeg faktisk mente det jeg sagde rejste han sig straks og forsvandt. 
Vi andre var lidt mærkelig til mode, for nu havde vi med møje og besvær fået fragtet cyklerne 1500 km 
herned, og så var de forsvundet over natten og der er som bekendt ikke let at klare et cykelløb uden cykel ! 
Skipper blev den store redningsmand, da han en halv time senere kom tilbage og kunne  meddele at både 
bil og den dyrebare last af cykler var fundet i god behold, det var såmænd den lokale ordensmagten der 
havde taget sig af vores ulovligt parkeret køretøj og flyttet det til en mere passende plads!! 
Den efterfølgende research viste ,at parkeringsskiltet var forsynet med en undertavle der fortalte at der var 
parkering forbudt om fredagen på grund af marked !! 
Fredagen havde tre punkter på dagsordenen, hente startnumre, cykle en tur og slappe af, så efter 
morgenmaden blev vi enige om at begynde med at hente startnumre, hvilket viste sig at være en god ide da 
vi jo ikke var de eneste, og der var en pæn kø ved udleveringen, men pyt der var jo godt vejr. 
Nu kender jeg ikke meget til franske systemer, men i forhold til at vi havde købt startnumrene sammen så 
var det åbenbart ikke lige til at finde alle vores numre, eller var det måske mangel på system der gjorde 
udslaget, og da vi ikke beherskede fransk, ja så havde vi jo et problem, men til sidst kunne alle mand forlade 
udleveringen med startnummer. 
Næste punkt var at prøve benene her på Alpen, vi kørte lidt ned , tog lidt billeder til albummet på de fede 
udsigter, og vendte om og kørte så op til byen og videre op til søen ovenfor byen, alt sammen nok til at få 
fornemmelsen af terrænet, sådan 8-10 % stigninger. 
 

 
Klubdragten bliver luftet på Alpe d’Huez dagen før løbet. 

 



Uden mad og drikke duer helte ikke, det var bare ikke så lige til at få vores forventninger opfyldt hernede, 
hver gang vi troede at vi havde fundet et godt sted,  blev vi ofte hurtigt klogere, og om det var os der 
bestilte børnemenuer eller deres portioner generelt var små ,har jeg endnu ikke fundet ud af, men det 
skete mere end en gang at vi måtte supplere et restaurantbesøg med et besøg på en pizza bar  for ikke at 
dø af sult! 
Sidst på fredagen kunne man godt mærke at folk begyndte at se fremad mod den udfordring der tog sin 
start ved klubfesten året før, for nu var det lige før at man fik svaret på om forberedelserne havde været 
gode nok !  Folk gjorde klar med tøj, forplejning , (det var en kunst at få plads til alt  det men helst skulle 
have med)  og  cyklen blev tjekket  op til flere gange , for alt skulle være klar næste morgen hvor der var 
afgang kl 0615 fra hotellet og mod startstedet nede i byen Bourg dÒisans for foden af  Alpe d`huez, så det 
betød at vi skulle op kl 5.00 for at nå at få morgenmad og klare de nødvendige toiletbesøg inden afgang. 
 

Løbsdagen 

På Dagen Lørdag d 4 Juli 2009 klokken  7.00 går starten på dette års La Marmotte og vi når alle til start til 
tiden, og her møder der os et overvældende syn inde i startområdet i Bourg dÒisans , forestil dig 6-7000 
cykelryttere i forskellige farver og størrelser fordelt på de få gader der er i byen, primært på den lange lige 
gade gennem byen, imponerende ! Klokken  7.00 lyder startskuddet, og på  trods af at vi har et lav 
startnummer  (1 ste gruppe 0-2000)  går der vel 10-15 minutter før  vi begynder at bevæge os ud af stedet, 
men pludselig er der bevægelse og løbet er i gang ! De første  10 km går  ud af flad vej, hen mod starten af 
den første stigning ved dæmningen, her er der virkelig trængsel på vejen og der går et godt stykke tid op ad 
den første stigning  før feltet har ”sat” sig, så det kræver stor opmærksomhed hele tiden. 
 
Vi var alle enige om at køre vore egne ”løb”, for at kunne disponere optimalt , da det ellers kan være risiko 
for at gå kold, hvis man kørte i et tempo der var højere end ens eget. Starten var gået fint, og jeg prøvede 
at holde lidt styr på hvor jeg var placeret ifht de andre, og på første opkørsel så jeg to meget veloplagte 
Finner (Gammelnok og murermesteren) Bo var som skudt ud af en kanon, jeg tror ikke jeg så ham siden 
nedkørslen til start. Selv valgte jeg at køre  roligt op ad første stigning sammen med Lars, det var hans 
tidsskema (han havde jo kørt året før på 10 t) jeg havde sat min lid til, så på det tidspunkt måtte Preben og 
Kaare være bag Lars og mig. 
På vejen op mødte der os (i bogstaveligt talt) et utroligt syn, en cykelrytter med en arm og et ben ! man tror 
det næsten ikke , et eller andet sted så må det vel være en af de største præstationer på denne dag (vi så 
ham senere komme i mål !)  
På toppen af det første bjerg skulle Skipper holde med bilen med evt supplerende forplejning og tøj. Han 
kunne fortælle at Bo havde passeret for længst, hvilket jo ikke overraskede os ! På den sidste del af første 
stigning skilte Lars og jeg os, da jeg var færdig med opvarmningen lidt før ham. 
Efter at have rundet den første top, kommer den første store udfordring, omstilling fra opkørsel til 
nedkørsel, det lyder måske let nok men igen kræver det meget opmærksomhed, starten af nedkørslen 
falder med 10-12 % og snor sig helt vildt, og hurtigt kommer de første styrt desværre også, jeg tror der var 
5-6 stykker på 7-8 km. Status efter første op og nedkørsel, jeg ligger i midten, Bo og finnerne foran, Lars 
,Preben og Kaare bag mig. Jeg havde fået godt råd fra en tidligere deltager, pas på det stykket mellem 
første og anden stigning og brug ikke for mange kræfter ! og så gjort, jeg tog den med ro et  stykke tid og 
snart var der en gruppe næsten 100 mand med motorcykel eskorte, det var rigtigt fedt  bare holde hjul med 
god fart i ca 25 km, prisen var at jeg måtte holde på vandet indtil vi kom til næste opkørsel, og jeg klarede 
det lige netop uden at p… i bukserne, og selv om det var træls,så var det da i det mindste tegn på at jeg 
havde fået nok væske. 
Efter at have tømt lageret for overflødig væske, står jeg ved foden af opkørslen der skal ende på troppen af 
Galibier, med Telegraf som mellemstation i alt ca 35 km, og det er en stor mundfuld specielt de sidste 5-6 
km inden toppen af Galibier, men ”når nøden er størst så er hjælpen nærmest” og pludselig i mit  
koncentrerede og monotome tråd,  hvor man ofte sidder og ser ind i et andet baghjul, lyder Skippers  
stemme, ”Ivan se op” og Skipper står i vejsiden og tager et billede, og rækker en åbnet kold cola ud til mig, 



alt dette havde jeg ikke regnet med, men hvilket jeg blev meget glad for, tak Skipper ! Det gav lidt tiltrængt 
fysisk og psykisk energi . Kort efter mødte jeg det to finner kort efter hinanden, desværre begge med 
kramper, og jeg kunne desværre ikke være dem til nogen hjælp, så jeg fortsatte videre mod toppen, selv på 
kanten af en krampe, så jeg måtte justere i tempoet, og det var svært da der næsten ikke var noget at skrue 
ned af. 
Efter lidt over tre timer fra bunden og seks timer og tyve minutter fra start ,var jeg nu på toppen af Galibier 
Her kom Finn K også mens jeg var der, han havde fået det bedre nu og med udsigten til 40 km nedkørsel, så 
det pludselig mere overkommeligt ud. Nedkørslen hen mod foden af  Alpe d`huez , er nok den strækning 
med mest trafik på denne dag og ikke altid lige behageligt, bla er der en del tunneller på vejen og på det 
sidste stykke var der en god del modvind. Ved ankomsten til depotet inden  Alpe d`huez var jeg godt brugt, 
men der resterede jo stadig det sidste arbejde, de 14 km op til mål, depoterne blev fyldt og jeg satte gang i 
pedalerne.  På dette tidspunkt, er det længe siden at kræfterne er brugt op, så nu er der kun stædighed, 
stolthed, renommeet der kan få mig op til målet, og vel at mærke ved at tage et sving af gangen. På vejen 
op ser jeg da også noget af det jeg havde hørt om på forhånd, nemlig at folk står og kaster op i vejsiden, det 
tror jeg ikke at jeg havde kræfter til. Efterhånden har jeg fået mig kæmpet op gennem de 21 sving og 
nærmer mig de første bygninger  og for første gang siden bunden kommer der lidt fart på cyklen. De sidste 
sving inden mål går rimelig let og pludselig er jeg i mål området og passerer målstregen. Det er ikke den 
store bevidsthed der styrer en lige nu men mere en følelse af fysisk og psykisk udmattelse, men det holdt. 
Jeg spejdede efter Bo, men kunne ikke få øje på ham, og derfor gik jeg i forplejnings teltet for at få min 
ration, for jeg måtte de være sulten efter denne tur, men til min store overraskelse var det ikke den store 
sult der plagede mig, så i stedet tog jeg hen til hotellet hvor jeg fandt Bo i baren, med en stor fadøl, han 
havde været inde i over en time før mig! Lidt efter lidt kom de andre også tilbage på hotellet , alle lidt 
fåmælte i starten, men snart kommer de til sig selv igen. Det begynder at regne sidst på eftermiddagen 
inden alle er kommet i mål, så nogle måtte også slås med det.  
 

 
Fra venstre: Finn ”Gammel-nok” (nederst), Preben Jessen, Lars Baatrup, Finn Nielsen, Skipper og Bo 

Rasmussen – Kaare har lige netop ”gemt” sig. 



Bo har kørt på en kanon tid, under 8 timer, det er virkelig imponerende, og kort efter at de fleste er 
kommet i mål udveksles der data til Jan Jelle der var  på ferie i Italien , og hans reaktion var noget i den 
retning:  Bo`s præstation vil utvivlsom betyde at der vil blive opkaldt drenge efter ham  i Galten og et 
livslangt sponsorat af cykelslanger fra cykelsøren og sidst men ikke mindst kunne der vel komme en statue 
på tale på torvet !! jo det var flot. 
 
 
Men , lad der ikke herske tvivl om at alle deltagerne, havde hver især præsteret en personlig 
pragtpræstation , og vi kom alle gennem løbet uden uheld, det er også flot. På hotellet blev stemningen 
stille og roligt små euforisk i takt med at folk kom til sig selv, efter et bad og noget mad, jo, det tager lidt tid 
før det går op for en at den er hjemme ! 
Vi har dog en mission tilbage inden vi skal ud og spise, og det er at få byttet tidtager chippen til beviset på  
trængslerne (Diplom), og såfremt at man har gjord sig fortjent til det, kan man købe en medalje af den 
metaltype som tiden berettiger. Jeg havde egentlig besluttet at jeg ville købe en Guldmedalje, men 
forundringen var stor da jeg kunne konstatere at der var udsolgt,  men de tilbød at jeg kunne købe en 
bronze, hvilket jeg under ingen omstændigheder fandt som en god ide ! Der var nu enighed om at  invadere 
et pizzeria og få stillet vores sult, dagen slutter med at vi får en stille øl i hotellets restaurant, og der går ikke 
længe før folk trækker sig tilbage til deres værelser og med god grund, da det for de flestes vedkommende 
måske var den største fysiske udfordring i deres ikke helt unge liv ! 
 
 

 

 

Hjemrejse / Find Finn 

Efter en nattesøvn er der kun morgenmad og nedpakning tilbage før vi vender næsen hjemad, og hvad er 
mere sindsoprivende end at se frem til en køretur på 16-18 timer, det skulle lige være en på 24 timer ! 
På forhånd var svedekassen med besætning af Skipper og Lars nok udset til at komme sidst hjem, men det 
skulle vise sig ikke at holde stik. Starten fra Alpe d`huez var ikke den bedste for svedekassen med 
besætning, da de kørte tør for brændstof, men på uforklarlig vis fik de sig trillet frem til en servicestation, 
og herefter var de ikke til at styre på de store europæiske motorveje i nordlig retning. Turen hjemad gik i 
det store hele fint , kun afbrudt af pitstop for brændstof og forplejning, dog med en undtagelse ! 
Ved et af de nævnte pitstop, var funktionen udført og vi var klar til afgang, men nu var der kun 3 af 
pladserne der var besat, Bo kikkede på mig og Preben, hvor fan er Finn ? ved det ikke !! to mand tilbage til 
butikken for at lede efter Finn, og efter lidt søgen fandt vi ham, og han havde ikke fået dårlig mave og sad 
på toilet, nej han gik og shoppede ! for fan Finn kom lige ind i kampen ! vi er på vej hjem og ikke på en 
europæisk motorvejs shopping tur. Jeg er fuldt overbevist om at vi senere havde undgået en kø på 
halvanden time, hvis det ikke var for Finns shoppe gen, og netop det var afgørende for at vi ikke kom hjem 
før  svedekassen, med en lettere hoverende Skipper ! Nuvel, det vigtigste var dog at vi alle var vel hjemme i 
Galten igen efter en pragtfuld tur. 
En af de ting jeg hørte umiddelbart i forbindelse med hjemkomsten, var at Skipper meget gerne ville gøre 
forsøget på at få comeback i 2010, herfra skal der ønskes held og lykke, og en ting tror jeg er helt sikkert, du 
bliver ikke alene ! 
 
Til sidst skal der fra mig lyde en stor tak til alle på klubholdet, jeg er imponeret over den udviste gensidige 
respekt hele vejen igennem fra afrejse til hjemkomst, det fanme  flot ! 
Til dem der overvejer lignende projekter, tøv ikke gør det og giv dig selv en stor oplevelse ! 
 
Fra pålidelig kilde har jeg hørt, at der er at blive lavet en videodagbog fra turen, en bestseller som jeg gerne 
vil se hvis jeg får muligheden (der må være nogle guldkorn)  
 



Bonus info 
Her er et forsøg på at forenkle  turen lidt: de første 10 km er flade, den første nedkørsel er 20 km efterfulgt 
af  30 km med let ”modbakke” mellem anden og treide stigning er der ca 10 km nedkørsel, og efter turens 
højeste punkt er der 40 km nedkørsel hen mod afslutningen på  Alpe d`huez, alt i alt 110 km ned og flad 
kørsel og kun 65 km opad , det lyder da ikke så galt, gør det ? 
 
Ivan Bomholt 
 
 
 

 


