
Ötztaler Radmarathon 

 
2008 

af Jan Jelle

  
Tonerne af det gamle ABBA-hit, I Have A Dream, lyder ud over Sölden by, idet vi passerer 
startstregen og chip en på vores startnummer sætter den individuelle tidstagning i gang.   

Klokken er ca. 6.45 søndag den 31. august 2008 og vi er nu i gang med det løb, vi har set frem til 
med blandede følelser omfattende både glæde, spænding og frygt. Forude venter fire bjerge fordelt 
udover 230 km. og 5.500 højdemeter i et fantastisk smukt landskab i Østrig og Italien.  

Optakten:  

Ideen til deltagelse i Ötztaler Radmarathon fik vi i efteråret 2007. Det er en ide mange andre i hele 
verden også får og da arrangørerne har sat et loft på deltagertallet på  i år  4.000 ryttere, er et 
ønske om deltagelse ikke automatisk lig deltagelse. Tidligere fik man adgang til løbet via først-til-
mølle princippet, men i år var dette ændret således, at man omkring 1. februar kunne skrive sig op 
til en startplads og ind i marts blev de 4.000 deltagere så udtaget via lodtrækning.  

Fra Galten CK var vi fire ryttere, holdejer Ib Meineche, næstformand Torben Henriksen, Finn 
Gammelnok Knudsen og undertegnede, der lagde billet ind på deltagelse i løbet. Herudover slog 

vi følge med Ib s kammerat, Lasse der hilferytter Hansen, bosiddende i København. Det betød, at 
vi havde fem lodder i bowlen med startnumre, idet vi stillede op som et team og reglerne er, at 
såfremt én rytter fra et team udtrækkes, har de øvrige teammedlemmer automatisk også vundet 
adgang til løbet.  

Da lodtrækningen løb af stabelen i starten af marts, tilsmilede heldet os og vi blev udtrukket. Mailen 
med bekræftigelsen på deltagelse var knapt landet i vore mailboxe, før Ib endnu engang 
demonstrerede sin handlekraft og bookede overnatninger omkring løbstidspunktet i et gasthaus i 
startbyen. Der var nu knapt seks måneder til løbet skulle foregå, så altså rigeligt med tid til at 
opbygge formen og bygge videre på vintertræningen, så kroppene kunne forberedes på 
anstrengelserne dernede. For mit vedkommende bestod træningen af aften-tour to hverdage om 
ugen med lygter på rundstrækningen i Skovby/Galten (takket være den milde vinter lykkedes det 
mig at gennemføre 25 af disse ture på 4 omgange hver, så altså 100 gange rundt på ruten i de 
mørkeste vintermåneder  så begynder ruten også at ligge på rygraden). Derudover en ugentlig 
weekendtur også på landevejen. Efterhånden som foråret medbragte lysere aftener og den officielle 
sæsonstart i klubben blev skudt igang, blev cykellygterne lagt i skuffen og der kunne nu ædes asfalt 
udenfor bygrænsen.  

Formopbygningen omfattede også klubbens Harzen-tur, hvor vi oplevede et dejligt og smukt 
cykelterræn kombineret med hyggeligt samvær, samt et ferieophold i Toscana med cyklen og 
familien. Sidste finpudsning af kroppen bestod af deltagelse på 180 km ruten af Albani Classic, det 
gamle Fyen Rundt få uger før Ötzthaler. I alt endte jeg ud med at have 6.700 km i benene siden 
nytår ved afrejsen til Østrig. Min Token-racer fra Galten Knallert- og Cykelværksted skulle også 
mærke, at der var noget specielt i gærde, så den var forbi dem, for at få monteret et compact 
kranksæt (50/34) og en 12-27 kassette.  

Sölden:  

Efter at have kørt aftenen og natten igennem ankom Ib, Lasse og jeg til startbyen Sölden fredag 
formiddag, som løbet skulle finde sted om søndagen. I stedet for at køre direkte til vores gasthaus 
for at mødes med Finn og Torben og Torbens kone Anne, som havde opholdt sig en uges tid i 



området (deres undskyldning for det længere ophold var vist et ønske om sightseeing i området, 
men lur mig om ikke ugeopholdet i bjergene skulle bruges til at booste mængden af røde 
blodlegemer vha. højdetræning), valgte vi at tage en tur op ad Kühtai, som er første bjerg i løbet.   

Turen i bil op til toppen af Kühtai skulle stille vores nysgerrighed omkring, hvad vi kunne forvente 
at møde på cyklerne to dage senere. Lad det være sagt med det samme; det var ikke tre ryttere med 
forøget selvtillid, der efter toppen var nået, vendte Mondeoen mod Sölden. Det så ud til at være en 
led satan af et bjerg og selvom Ib forsøgte med lidt manager-peptalk og bl.a. udtalte, at sådan en 
stigning altid virkede værre i bil end på cykel, kunne jeg godt mærke en prikkende nervøsitet under 
huden overfor det forestående. I Sölden fandt vi vores gasthaus, blev indkvarteret og mødtes med 
Finn og Torben.  

Resten af fredagen gik med spisning, en lille tur på cyklerne 15 km. opad en stigning og ned igen 
for at få stivheden ud af stængerne, afhentning af startnummer mv. og lidt sightseeing i byen. Der 
var en fantastisk stemning i byen med masser af boder, hvor der blev forhandlet cykeludstyr og 
energiprodukter, samt en vrimmel af cykelryttere overalt i byen. Der blev kigget godt og grundigt 
på de andre ryttere og vi brugte en del tid på at prøve at finde nogle, der så ud til at være mindre 
fitte end os. Det holdt hårdt og specielt de italienske ryttere gav indtryk af, at det at være 

cykelrytter til dels også handler om udstråling.  

  

Lørdag aften var vi for øvrigt til pastaparty i en kæmpe hal i byen. Her var underholdning til at få 
vore tanker væk fra det forestående løb, ligesom arrangørerne kom med forskellige informationer til 
deltagerne på tysk og italiensk. Med baggrund i de dvd er vi havde set om løbet fra tidligere år, 
havde vi en forventning om, at en del af underholdningen ville bestå i bodypainting af en lokal 

Billede: Der en fantastisk stemning i 
Sölden by i forbindelse med Ötztaler 
Radmarathon. 
Her er Finn faldet for nogle skønne cykel 

piger  der viser deres specielle 
cykeltrikot frem!   

Lørdagen lignede meget fredagen. Den 
blev brugt på ren afslapning, spisning, 
sightseeing i byen  i den forbindelse kan 
det nævnes, at Finn Gammelnok 
besidder et shoppegén, jeg kun troede 
fandtes hos det modsatte køn. Det var 
ikke mange boder, vi passerede, uden 
Finn lige havde indkøbt endnu et 
energiprodukt. 
Under opholdet delte jeg værelse med 
Finn og da jeg lagde mig til ro lørdag 
aften, var jeg sgu lidt smånervøs for, om 
de vel 12  13 kg. energiprodukter Finn 
havde fået opstablet i værelset kunne 
udløse en kemisk reaktion, der kunne 
afstedkomme en eksplosion. 

 



repræsentant for det kvindelige køn. Det skete desværre ikke og meget tidligt på aftenen valgte vi 
derfor at tøffe tilbage på værelserne for at få noget søvn inden morgendagens strabadser.  

Løbet:  

Kl. 4.50 søndag morgen ringede alarmen i mobiltelefonen og vi væltede ud af sengen og iklædte os 
klubdragten. Nede i stueetagen havde gasthaus-mutti stillet den store morgenbuffet frem (tak til 
Finn som via sine fremragende tyskkundskaber og en stor portion charme fik overtalt værtinden til 
at stå endnu tidligere op, end hun selv havde foreslået, således at vi kunne have rigeligt med tid til 
at fylde vores vomme). Efter spisningen var der tid til en hurtig tur op på værelserne for lige at 
sidde på porcelænet en sidste gang, inden vi alle mødtes nede foran huset. Her fik vi der havde valgt 
at køre med latexslanger efterfyldt luft. Der havde i øvrigt været lidt snak de sidste par dage om, 
hvorvidt vi skulle køre med latexslanger eller ej. Fordelene er den lavere vægt, forbedrede 
rulleegenskaber og mindre risiko for punkteringer. Men på baggrund af en research Finn havde 
foretaget blandt cykelhandlerne i Sölden omkring emnet, var der sået tvivl i vore sind. En 
cykelhandler havde fortalt, at han havde haft et rend af ryttere, der kom og købte butylslanger som 
udskiftning for de latexslanger, de egentligt havde tænkt sig at benytte, med den begrundelse, at 
latexslanger kan eksplodere, såfremt fælgen opvarmes meget under vedvarende nedbremsning på 
nedkørsler. En anden forhandler sagde, at dette ikke havde noget på sig, bare man huskede at 
punktbremse på nedkørslerne. Vi valgte at tro sidstnævnte ud fra konklusionen, at førstnævnte 
forhandler øjensynligt ikke forhandlede latexslanger. Det er vel overflødigt at nævne, at Finn via 
indkøb sikrede sig, at han besad begge typer slanger.  

Sölden  Kühtai:  

Vi begav os nu ned mod startområdet. Ud fra alle stikveje dukkede der ryttere op, de fleste med 
koncentrerede ansigtsudtryk. Man kunne fornemme spændingen i luften og vi snakkede ikke 
ligefrem i munden på hinanden. Vi placerede os bag den række af ryttere, der allerede havde stillet 
sig parat og nu var det så bare at vente de ca. 25 minutter der var til start. Over området svævede en 
helikopter og filmede  formentligt optagelser til den dvd fra løbet, alle deltagere modtager. Når 
man står og venter på startskuddet, er der naturligvis visse ritualer, der skal følges, bl.a. skal der 
tisses i et væk. Det foregik lidt op ad en lille høj, hvilket gav udsigt udover hele startområdet. Tak 
skal du have  det er et imponerende syn at se 4.000 ryttere stå samlet, klar til start.  

Endelig blev løbet skudt i gang og vi satte cyklerne i bevægelse. De første 32 km. var en lang 
nedkørsel, der bragte os ned fra 1.377 meters højde til 820 meters højde i byen Ötz. Det er 
naturligvis ikke helt ufarligt, når 4.000 ryttere i samlet flok sendes afsted og dette stykke vej 
indbyder til høje hastigheder. Ca. halvvejs nede af nedkørslen så vi desværre også den første 
ulykke, hvor i hvert fald to ryttere var kommet til skade. Det skal dog nævnes, at arrangørerne 
havde gjort virkeligt meget ud af sikkerheden; alle steder hvor der var chikaner eller lignende på 
vejen, var der udstationeret personel med vimpler og højtlydende fløjter. Nogle steder var der sågar 
parkeret brandbiler med udrykningslysene tændt for at signalere, at her skulle passes ekstra på. 
Trafikken nedad var nu ikke så tæt, som jeg først have frygtet. Jeg følte hele tiden, at jeg havde nok 
luft omkring mig til at jeg kunne manøvrere. Jeg kom også ned til bunden af Kühtai i et ordentligt 
tempo sammen med Torben, Finn og Lasse. Ib havde nået bunden lidt før os andre  det er det 
sædvanlige med holdejeren, giv ham et startnummer på trøjen og han vil fremad.  



 

Ötztaler Radmarathon er ikke bare en fysisk oplevelse  men også en naturoplevelse  her fra 
starten om morgenen.  

Torben og Finn gjorde holdt for at tage noget tøj af, mens jeg valgte at fortsætte med vindvesten på. 
Og så begyndte det  opstigningen mod Kühtai i 2.020 meters højde. Stigningen har en længde af 
17,8 km. med en gennemsnitlig stigningsprocent på 6,8 og et max. på 18. Med måske 2  3.000 
ryttere foran sig, er det ikke ligefrem nemt at finde en rytme i starten af sådan en opkørsel. Der skal 
zig-zag es lidt for at kunne komme til at overhale, ligesom der skal gives lidt plads, når andre vil 
overhale dig. Men jo længere jeg kom op af bjerget, jo lettere blev det at finde ind i en rytme. Lidt 
oppe af stigningen fandt jeg holdejeren og vi slog følge i vores videre færd mod toppen. Kühtai er 
ikke en jævn stigning, den har nogle lede stykker med to-cifrede stigningsprocenter. Et af disse 
kommer forholdsvis tidligt og det trak virkeligt tænder ud hos holdejeren og undertegnede. 
Åbenbart også hos en sjællandsk rytter, som vi talte en smule med efter det stykke. Han spurgte om 
dette var det hårde stykke med 18%, hvilket Ib bekræftede. Pyha, godt, så er det værste overstået 
svarede sjællanderen, rejste sig i saddelen og gik i angreb. Tre-fire  minutter senere ramte vi det 
hårde stykke med 18%-stigningen. Nå, den fejltagelse kunne vi jo ikke gøre noget ved.   

Det meste af vejen op fulgtes Ib og jeg ad. På et tidspunkt havde jeg dog fået lavet et hul i en 
periode, hvor jeg følte mig ovenpå uden at forcere. Jeg fik overhalet en del på dette stykke 

 

desværre varede denne periode forholdsvis kort og mod slutningen af stigningen måtte jeg se mig 
overhalet af mange af disse igen. Ib hentede mig også og vi fulgtes ad op til depotet på toppen. 
Under opkørslen tænkte jeg en del på holdejerens udtalelse fra om fredagen om, at sådan en 
stigning ser værre ud i bil  det var mere end en håndfuld gange undervejs, jeg ville ønske, at jeg 
sad bag rattet i et motoriseret køretøj i stedet for på 7,5 kg. carbon.  

Efter 1 time og 22 minutters opkørsel nåede vi toppen, hvor vi fik tisset af, fyldt væske i flaskerne 
og spist lidt powerbar og begav os så afsted på nedkørslen mod Kematen i 700 meters højde. Og 
sikke en nedkørsel. Jeg er normalt ikke vild med at køre nedad med svimlende høje hastigheder, 
men dette var noget andet. Svingene er bløde, asfalten rigtig flot og udsynet godt. Jeg nåede en 
maximumhastighed på godt 92 km/t. og følte mig ikke på noget tidspunkt usikker på det, jeg 



foretog mig. Jeg nåede bunden stort set samtidig med Ib og nu galdt det om at finde en gruppe at 
sidde i, der kunne fragte os til Innsbrück. Vi lagde os foran og trak lidt indtil gruppen havde nået en 
passende størrelse, hvorefter vi lavede en Benny P. , hvilket vil sige, at vi slog ud og lod os falde 
tilbage i midten af gruppen. Her sad vi godt og blev fragtet frem i nogenlunde høj fart uden at bruge 
mange kræfter. Vores snitfart efter første bjerg var pæn høj og jeg sad allerede og udregnede en 
sluttid der muliggjorde, at jeg kunne nå eftermiddagskaffen tilbage i Sölden  jeg skulle blive 
klogere.  

 

Ryttere på vej op ad Kühtai.  

Innsbrück  Brenner:  

Efter at have tilbagelagt 88 km. nåede vi OL-byen Innsbrück og vi kunne begynde opstigningen til 
Brenner. Denne stigning er 38,2 km. lang med et snit på 2,1% og en maksimal stigningsprocent på 
12. Opkørslens sværhed overraskede os. Fra andre beretninger havde vi læst, at dette var en 
stigning, hvor man skulle passe på ikke at forcere, men skulle sørge for at sidde i en gruppe, der 
kunne lave arbejdet og fragte os til toppen. Vi fandt også sådan en gruppe og det var heller ikke 
meget vind holdejeren og jeg fik på snuderne, men en rolig søndagstur var det alligevel ikke. Den 
lave gennemsnitlige stigningsprocent skal ses i sammenhæng med, at der på opkørslen er flere flade 
stykker, ja endog deciderede passager, hvor vejen falder. Samtidig var solen begyndt at vise sig fra 
sin gavmilde side og temperaturen begyndt at stige. Ib gjorde meget ud at fortælle mig, at jeg skulle 
huske at drikke, så jeg sad og hældte i mig af vand og fortyndet Red Bull  så meget at det begyndte 
at skvulpe i sækken, når vi passerede en ujævnhed i vejen. Det lykkedes mig også at få spist en halv 
Power-Bar, men nogen gourmetnydelse bliver sådan et syntetisk produkt aldrig.  

Undervejs mod toppen kørte vi under Europa-Brücke  et pænt imponerende skue og ingen tvivl 
om, at når familien og jeg fremover passerer broen på turene sydpå, vil tankerne svæve tilbage til 
denne fantastiske søndag. Som nævnt havde vi fundet en god gruppe at sidde i, bl.a. var der en lille 



gruppe tyskere fra samme klub, som var glade for at ligge i front. Den glæde følte vi ikke trang til at 
snyde dem for. På et tidspunkt fik tyskerne besøg af en af deres holdkammerater bagfra. Han kørte 
ret hurtigt op foran dem og hev et kamera op af en af sine trikotlommer og forevigede øjeblikket. 
Det var der ikke så meget i, hvis ikke lige det var fordi manden kørte på en citybike med 
bagagebærer, skærme og støttefod. Ib og jeg valgte ikke at lade os gå på af det og talte i stedet lidt 
om udsigten, vejret og livet generelt.  

Efter en time og 24 minutter på denne opkørsel nåede vi depotet på toppen af Brenner. Vi valgte 
sammen med rigtigt mange andre ryttere at køre ind her og få fyldt lidt i tanken. Jeg havde lidt 
problemer med at finde en p-plads til cyklen og endte med at lægge den i et grønt område. Græsset 
var lidt fugtigt der og da jeg kiggede lidt til siderne kunne jeg konstatere, at området i dagens 
anledning tjente som pissoir. Nå hva fanden, det var der ingen grund til at pive over, der skulle nok 
komme meget andet senere i løbet, der mere kunne retfærdiggøre lidt piven. I depotet fik jeg tanket 
nogle bananer og nogle af disse vafler, man altid får til isdesserten hos ældre familiemedlemmer. 
Der skulle også mere væske i flaskerne, så jeg fandt nogle Red Bull s og nogle grønne flasker med 
vand og fik lavet nogle fornuftige blandinger til flaskerne. Vandet var godt nok med brus, men kan 
man leve med, at ens cykel lugter af pis, kan man vel også drikke kulsyreholdigt vand.  

Efter at jeg havde spist nogle salttabletter, satte vi os på cyklerne igen og begav os ned fra depotet i 
1.377 meters højde til Sterzing beliggende 960 meter over havets overflade.  

Sterzing  Jaufenpass:  

Nedkørselen fra Brenner er på ca. 19 km. og stiller ikke de helt store krav til rytteren om god teknik, 
så lige noget for mig. Dog er der nogle passager med skarpe sving mod slutningen, hvor 
koncentration er et must.   

Vi befandt os nu i Italien og overalt blev trafikken holdt tilbage, ja selv sporvognen i Sterzing måtte 
holde stille, da vi skulle passere skinnerne på dens rute. Solen stod nu højt på himmelen og kastede 
sine ubarmhjerteligt varme stråler ned over os. Vi gjorde derfor kortvarigt holdt lige før 
opstigningen til Jaufenpass begyndte for at tage vindvesten af.  

Og så begyndte vores ridt op mod toppen. Torben og Finn havde cyklet op ad denne stigning under 
deres højdetræningsophold i ugen op til løbet og havde beroliget os med, at vi her havde at gøre 
med en bakke med en fornuftig stigning uden de store udsving i procenter og en bakke der var til at 
overkomme. Jaufenpass er ikke en bakke, men et bjerg der på en hot sensommerdag i Tyrol efter 
146 km. s cykling kan fremkalde voldsomme smerter i store dele af kroppen. Opkørslen har en 
længde af ca. 15,5 km. med en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,5 og en max. på 12%.  

Jeg synes ikke, at jeg på noget tidspunkt fandt en ordentlig rytme på denne stigning. Det var her, jeg 
rigtigt begyndte at føle mig presset og også indså, at det nok kom til at knibe lidt at nå Sölden til 
eftermiddagskaffe og kage. Desuden begyndte trætheden at sætte sine spor, blandt andet faldt min 
arbejdspuls med en 10-15 slag i minuttet i forhold til på Kühtai-stigningen. Det var også nu, at man 
kunne begynde at høre en dialog som denne:  

Jan: Ib, du skal bare køre, hvis du har kræfterne, jeg er mærket

 

Ib: Jeg skal ingen steder, er også presset .  

Så kunne vi køre et par kilometer mere og følgende dialog kunne finde sted:  

Ib: Vi har ingen aftale om at følges 

 

du skal bare køre, hvis du har lyst

 



Jan: Lyst er et ukendt begreb for mig lige nu, er træt 

 
skal bare i mål .  

Og sådan kunne vi blive ved med at pive mod toppen, mens man desperat ledte efter et lavere gear 
end 34-27. Når al denne ynk så er hældt ud, skal det også nævnes, at området Jaufenpass ligger i er 
fantastisk smukt. Under det meste af opkørslen er der en enestående udsigt udover billedskønne 
landskaber  et syn der blev smukkere og smukkere jo højere vi kom op. Det hjælper også på 
moralen, når man kan se andre ryttere med større kvaler end en selv. Jeg begyndte nu at spotte 
ryttere der valgte at teste gangbarheden på deres klamper og andre der stod i siden med ansigtet 
vredet i smerte, mens de forsøgte at få bugt med en krampe.  

Det lykkedes holdejeren og mig at holde os på cyklerne og få os kæmpet op til toppen og depotet. 
Ud fra resultatoversigten kan jeg se, at vi brugte 1 time og 24 minutter på opstigningen (distancen 
målt til 21,6 km.) Altså nøjagtig ligeså meget som på Brenner. Og selvom jeg altså syntes, at det var 
et ondt bjerg, kan jeg se, at det lykkedes mig at køre mig 240 pladser frem i det samlede klassement.  

Vi tog et velfortjent ophold i depotet, hvor der blev fyldt væske på dunkene i form af Red Bull og 
vand med brus (gad sgu ikke stå og forklare depotbestyren, at jeg havde et dybfølt behov for ganske 
almindeligt postevand). Igen blev der spist nogle bananer og flere vafler og småkager. Fik vist også 
et glas cola eller to, før jeg igen satte mig på Token-raceren og begav mig ned af den nedkørsel, jeg 
frygtede mest på dagens tur på baggrund af de beretninger, jeg havde læst om denne. Der skulle 
være masser af teknisk krævende sving og asfalten skulle flere steder være af middelmådig 
karakter.   

Jeg havde dog ikke kørt mere end 100 meter før jeg måtte stoppe  sensoren på forgaflen til min 
cykelcomputer var slået lidt løs og stødte på egerne. Jeg fik det hurtigt fixet og vi begav os nedad. 
Der gik dog ikke længe før jeg måtte sande, at jeg ikke kunne følge holdejeren på denne nedkørsel 

 

dertil var min teknik for ringe. Og ikke mange sving nede kørte jeg over et humpel i vejen og 
sensoren slog sig igen løs og stødte på egerne. Jeg sænkede farten så denne lå omkring de 60  65 
km. i timen og meget forsigtigt fik jeg med tommel- og pegefinger trukket senscoren tilbage på 
plads. Denne JackAss-manøvre, der vel er et bevis på, at når trætheden melder sig, tænker man ikke 
altid rationelt, kostede heldigvis kun et lille sår på tommelfingeren. Som sagt kunne jeg ikke følge 
Ib på nedkørselen og selv om jeg egentligt syntes, jeg kørte ret godt ned, forsvandt han ret hurtigt 
ud af syne. Det fik mig nok til at køre lidt over evne og to gange var jeg ude i situationer, hvor jeg 
måtte bremse så kraftigt op, at cyklen nærmest kom til at stå helt stille. Det gav en naturlig respekt 
for det jeg var i gang med og resten af turen ned foregik med familien derhjemme i baghovedet.  

St. Leonhard  Timmelsjoch:  

Det lykkedes mig at få bragt mig og min cykel ned til St. Leonhard i hel tilstand. Byen ligger i 750 
meters højde og markerer starten på opstigningen til Timmelsjoch. Fra det øjeblik vi fik bekræftet 
vores deltagelse i løbet, vidste jeg, at denne fjerde og sidste opstigning ville blive dagens hårdeste, 
og lad det være sagt med det samme  mine forventninger blev til fulde indfriet.  

Opstigningen til Timmelsjoch i 2.509 meters højde er 30,3 km. lang med en gennemsnitlig 
stigningsprocent på 5,9 og et max. på 14. Inden jeg begyndte at klatre op, gjorde jeg holdt og tog 
vindvesten af og proppede den i en af trikotlommerne  jeg var nu klar til min kamp mod denne 
modbydelige knold på vejen mellem mig og målet i Sölden.  

Der var stegende hedt i bunden af bjerget, luften stod stille og solen brugte nu hele sin energi på at 
kaste sine stråler ned over os ryttere. Jeg kiggede lidt opad stigningen for at se, om jeg kunne få øje 
på holdejeren, men han var uden for synsvidde takket være hans  i forhold til mine - overlegne 



nedkørselsevner og jeg begyndte så småt at indstille mig på, at det nok var slut med hans ellers 
hyggelige selskab. Jeg kunne straks på stigningen mærke, at de godt 30 km. mod toppen ville blive 
et studie i kropslig smerte og forsøgte at finde et fornuftigt tempo, der kunne bringe mig i mål inden 
januar-udsalget.  

Igen og igen kiggede jeg opad bjerget for at se, om jeg kunne skimte Ib  det kunne sgu være i 
orden at nå ham, så han ikke skulle sidde og pive alene. Og endelig lykkedes det mig da også at få 
øje på ham et godt stykke oppe ad vejen og jeg havde nu et mål at afpasse min hastighed efter. 
Desværre betød det så nok også, at jeg i en kort periode forcerede mere, end jeg egentligt havde 
kræfter til, for jo mere jeg nærmede mig ham, jo mere forpint blev jeg i al min elendighed. Da jeg 
endelig nåede op til Ib, kunne jeg konstatere, at han kørte cyklen ind til siden i et sving for at tage 
sig et hvil. En brøkdel af et sekund, en meget lille brøkdel overvejede jeg at komme med en kæk 
bemærkning og så fortsætte mit ridt mod toppen. Men disse tanker fik en kontra-meddelelse fra min 
krop, som dikterede holdt på den ledige plads ved siden af holdejeren.  

Der sad vi så, to repræsentanter fra Galten CK sendt ud i tovene pga. et bjerg på vejen fra Italien til 
Østrig. Fælles for den konversation der foregik mellem os var, at alle sætninger fra os begge 
indeholdt ordene - varme, smerte og træt. Vi blev enige om at cykle op til næste sving, holde et hvil 
der og så fortsætte sådan fremdeles. Så den mission gik vi så i gang med og vi fik drev i cyklerne i 
vores videre færd mod toppen. Ved et af de næste sving holdt en ambulance, hvor en kvindelig 
redder stod og trøstede en rytter og opmuntrede ham med ordene, du skal nok klare det . Som han 
hang hen over styret der, lignede han ikke en med topmoral. I samme sving holdt også en 
motorcykel med væske og det lykkedes os at få en flaske vand her, godt nok med brus, men på det 
tidspunkt havde jeg sikkert taget til takke med tonic-water i mangel på andet.  

 

Jan på Timmelsjoch tæt på toppen  og helt sikkert godt brugt!  



Under et ophold i et af de næste sving fik vi pludselig øje på en bravt kæmpende rytter iklædt vores 
flotte klubdragt 

 
det var ingen ringere end Finn Gammelnok , der var i gang med pinslerne opad. 

Som de loyale klubkammerater vi er, kom vi med opmuntrende tilråb til krigeren, men blev mødt 
med svadaen, hva helvede laver I der? . Vi pev lidt og vendte vores opmærksomhed mod andre 
ting, men fik os da sat på cyklerne kort tid efter igen. Efter et kort stykke tid var vi oppe hos Finn og 
minsandten om ikke vi også kørte forbi ham indtil næste sving, så måtte vi ind og have et hvil 
igen. Der stod vi så, stakåndende og med sveden piblende frem, mens vi fortalte hinanden om 
smerterne i vore kroppe. Og kort tid efter kom Finn frejdigt pedalerende forbi. Nu er holdejeren og 
undertegnede til dagligt ikke præget af ultra-lavintelligens, så ret hurtigt konstaterede vi, at vores 
taktik med at holde hvil i hvert sving, for derefter at køre max op til næste sving, nok ikke var 
dagens mest geniale køremåde. Så vi valgte at sætte tempoet ned for på den måde at arbejde os mod 
toppen, uden hele tiden at skulle føle behov for hvile i svingene.  

Straks gik det bedre og vi slog følgeskab med Finn. Duoen var nu blevet til en trio og sammen 
kæmpede vi os op mod toppen. Hele vejen op stod der ryttere ude i vejsiden, trætte og nogle med 
kramper i benene og ansigterne forvredet i smerte. I første depot på bjerget gjorde vi holdt, fik 
noget at drikke og fyldt dunkene op. Det lykkedes mig her at drikke to krus Pepsi-cola - jeg havde 
nået det punkt, hvor trætheden gjorde, at jeg ikke længere gad spise. Endnu engang lykkedes det os 
at komme på cyklerne igen og vi gik i gang med at æde højdemeterne. Som vi der sled os mod 
toppen begyndte jeg at føle  om ikke et overskud  så en afbalancering af kræfterne. Jeg begyndte 
at kunne se en ende på mine pinsler og havde overskud til at nyde den fantastiske natur omkring 
mig. Varmen var også blevet mere menneskelig, efterhånden som vi kom opad bjerget og jeg 
begyndte nu at glæde mig til en kold øl i målområdet (eftermiddagskaffen var jeg ikke i nærheden 
af at kunne nå).  

Ved sidste depot en 3-5 km. før toppen valgte Ib og jeg at gøre holdt for at få tanket op i dunkene 
og få lidt at drikke. Til vores overraskelse fortsatte Finn sin vej mod toppen. Da vi satte os på 
cyklerne igen kunne jeg straks mærke et overskud, jeg ikke havde følt siden dagens første stigning. 
Om det var det krus Ötzi-ISO-drink jeg kylede ned, ved jeg ikke, men pludselig var der kræfter i 
benene igen og uden der var tale om en decideret bevidst forcering, kørte jeg fra holdejeren og 
passerede også ret hurtigt Finn. Og sådan gik det godt resten af vejen mod toppen. Jeg overhalede 
en del ryttere, og kunne glæde mig over, at jeg ikke var ham, jeg så, stå ude i vejkanten og kaste op 
af udmattelse. Dog må jeg indrømme, at på de sidste kilometer begyndte smerten i benene at 
komme tilbage og et kort overblik begyndte jeg at overveje, om jeg skulle forsøge et attentat på 
Skippers fartrekord i trækken med cykel opad bjerg 

 

en rekord sat på alpe d Huez i år lydende på 
3,4 km/t.  

Jeg undlod dog dette og nåede toppen af dette modbydelige, men samtidigt inderligt smukke bjerg. 
Da jeg passerede tidsmåtten på toppen var det med en begyndende krampe i venstre lår, så jeg måtte 
lige løfte nummeren fra sadlen før jeg kunne begynde nedkørslen.  

Mit officielle tidsforbrug på bjerget var 3 timer 1 minut og 52 sekunder, så rigeligt med tid til at 
nyde udsigten.  

Mod mål:  

Jeg havde frygtet denne nedkørsel lidt. Om lørdagen var Finn, Ib, Lasse og jeg i bil kørt op til 
grænsestationen på Timmelsjoch og ned igen og jeg kunne se, at det var en nedkørsel, der krævede 
lidt teknisk kunnen, hvis ikke man skulle risikere nærkontakt med en klippevæg. Men jeg kastede 
mig ud i det, i baghovedet lurede jo den dejlige tanke om en kold øl nede i byen og i de næste 
minutter følte jeg en dejlig ro i sindet over at have gennemført anstrengelserne. Godt nok havde jeg 



da set de mørke skyer på himmelen, men vejrudsigten sagde jo, at det først var om aftenen, at 
regnen skulle begynde.  

  

Men åbenbart var regnen blevet utålmodig, for pludselig blev der åbnet for sluserne og på under et 
minut var jeg drivvåd. Nedkørsel fra 2.500 meters højde i regnvejr og med 8-10 gr. på toppen er 
nogenlunde ligeså spændende som tandudtrækning uden bedøvelse. Jeg frøs, som jeg ikke kan 
mindes, jeg nogensinde har frosset før og samtidig blev jeg nervøs for nedkørslen på de glatte veje. 
På vej mod mål er der en kontrabakke på ca. 2 km. sammenlignelig med to gange Munkebjerg. Af 
beretningerne kunne jeg se, at det galdt om at få så meget fart på cyklen som muligt hen til denne, 
for at afkorte opkørslen. Dette gjorde ikke kuldefornemmelsen mindre og efterhånden rystede jeg 
mere og mere i hele kroppen, men fik dog klaret denne bakke og kunne fortsætte min vej mod 
Sölden som Bambi på glatis.  

Det gik meget forsigtigt rundt i svingene og jeg var virkeligt presset ud i tovene af kulde og 
samtidig begyndte jeg at føle sult, men turde simpelthen ikke slippe styret for at tage en gel eller 
Powerbar. Få kilometer før bunden fik jeg pludselig selskab af holdejer Ib og sammen fik vi klaret 
de sidste kilometer ind til målstregen. Han havde klaret nedkørslen og kulden noget bedre end mig 
og herfra skal der lyde en tak til ham, for at han fik mig slæbt ned gennem de sidste par sving på 
bjerget. De sidste kilometer ind til stregen foregik i en ren rusfølelse med jublende tilskuere på 

Jan under koncentreret 
nedkørsel fra Timmelsjoch 

 

der var inden et gevaldigt 
regnvejr satte ind. 



begge sider af vejen. Holdejeren og jeg havde klaret strabadserne og passerede målstregen samtidig 
i tiden 10 timer og 48 minutter.   

 

Yes  vi klarede det  Jan og Ib i mål i Sölden efter 10 timer og 48 minutter i sadlen.  

Jeg frøs og rystede over hele kroppen og skulle bare tilbage på værelset og under den varme bruser 
så hurtigt som muligt. Så det blev aftalt med Ib, at vi skulle mødes lidt senere til en øl nede i byen. 
Oppe på værelset fik jeg ringet hjem til konen og fortalte om triumfen, men gjorde det kort, så jeg 
kunne få noget varme i kroppen. Selv efter vel et kvarter under det varme vand frøs jeg stadig, så 
jeg tørrede mig og iklædte mig lange bukser og flere bluser og lagde mig under dynen. Det 
begyndte at hjælpe på kropstemperaturen og snart var jeg ved at få styr på kulderystelserne. Kort 
efter gik døren til værelset op  det var Finn, der stod i døråbningen; askegrå i hovedet og rystende 
af kulde. Finn var kommet i mål i tiden 10 timer og 53 minutter, men havde i stedet for den direkte 
vej til hotellet valgt straks at hente den cykeltrøje alle gennemførende ryttere får. Jeg meddelte 
Finn, at når han havde været i bad ville vi tage ned i byen og få en øl. Finn fik krampagtigt sin hånd 
om til sine trikotlommer og frembragte to dåser iskold øl  se det er sgu en rigtig værelseskammerat 
og en mand med overskud, der trods en kropstemperatur under det sunde, tager sig tid til ølindkøb.  

I lighed med aftenen før var der egentligt pastaparty i den store hal, men Ib, Finn, Lasse og jeg 
orkede ikke at spise mere pasta. Vi skulle have kød og også gerne pommes frites, så den stod på 
restaurationsbesøg. Lasse havde dog takket være en fantomtid på 9 timer og 27 minutter haft 
rigeligt med tid, der skulle slåes ihjel, så han havde lige været forbi festlighederne og konsumeret en 
portion pasta. De mange øl vi skulle have den aften blev for mit vedkommende begrænset til et stk. 
til maden og så Finn s back-to-life øl  derefter var det i seng. Da jeg lagde mig til ro var det med 
frygten for, at jeg skulle begynde at drømme om løbet  jeg orkede ikke rigtigt at skulle genopleve 
Timmelsjoch så tidligt igen. Inden vi faldt i søvn fik vi på værelset besøg af Torben. Han havde 
også haft et godt løb, havde dog mødt regnen på vej op ad Timmelsjoch og var kommet i mål i 12 
timer og 20 minutter. 



 
Efter en god nats søvn  uden drømme af nogen art 

 
blev cyklerne spændt bag Ib s bil og turen gik 

hjem til Danmark og vore familier. I bilen var vi alle enige om, at deltagelsen i løbet havde været en 
fantastisk oplevelse, som for evigt vil stå printet på den indre harddisk.   

Trods mit piveri på sidste bjerg og en udtalelse undervejs om, at min cykelsæson 2008 sikkert ville 
slutte i det øjeblik, jeg passerede målstregen (hvilket den så ikke gjorde), kan jeg allerede nu melde 
ud, at mit navn højest sandsynligt er at finde i bowlen, når der næste år skal trækkes lod om 
startpladser til løbet. Der er et møde med Timmelsjoch, som jeg gerne vil gentage, men denne gang 
med mig som bestemmende over bjerget og ikke omvendt. Desuden er det et helt fantastisk 
arrangeret løb, med som nævnt sikkerheden helt i top, gode veludstyrede depoter og en 
administration, der fungerer tip-top. Prisen for deltagelse er beskedne 75 euro, som også inkluderer 
bl.a. gratis pastabuffet søndag aften, cykeltrøje til gennemførende deltagere og en dvd fra årets løb.  

Lidt stats:  

Sluttiden var 10 timer 48 minutter  heraf 10 timer og 2 minutter på cyklen. 
Det gav mig en slutplacering som nr. 1.928 i alt, nr. 1.878 blandt mændene og nr. 1.150 i min 
kategori. 
Vores team sluttede som nr. 118 ud af 145. 
Max. hastighed godt 92 km/t  minimum i bevægelse opad, vel 6 km/t. 
Snitpuls 142. 
Fik spist: halvanden Powerbar, 3 gel, vel ca. 4 bananer, en god håndfuld vafler og 12 salttabletter. 
Fik drukket: Ca. 6 dunke vand og urimelige mængder Red Bull, vel 4-5 krus cola og 1 krus Ötzi-
ISO-drink. 
Smerter: jep, og på sidste bjerg endda i det meste af kroppen. 
Vinderen hos herrerne, Antonio Corradini  7 timer og knap 1 minut. 
Vinderen hos damerne, Monia Gallucci  8 timer og 18 minutter. 
3.315 herrer og 134 kvinder gennemførte.  

Til sidst skal der lyde en stor tak til Finn, Torben (og hustru Anne), Lasse og Ib for nogle hyggelige 
dage. Til Ib en speciel tak for  som sædvanligt  en perfekt arrangeren af alt det praktiske.  

 

Efter løbet blev det fejret med en enkelt Weissbier  vi var simpelt hen for trætte til de helt store 
udskejelser! 
Billede: Jan, Ib, Finn og Lasse.  


