
Vätterenrundan - Galten CK var med  

Nu skulle forårets kæmpen igennem de østjyske bakker til at vise sit værd. Nu var sandhedens time 
kommet. Havde vi taget de utallige ture op af Javngyden for let? Skulle vi have givet det en ekstra 
skalle, for at få formkurven til at toppe endnu mere? Alle spørgsmål, om forårets indsats havde 
været tilstrækkeligt eller forgæves, skulle nu afprøves.  

Torben Henriksen og jeg skulle repræsenterer Galten CK ved dette års Vätternrundan i Sverige, der 
skulle køres den 14. juni i år - så træningsindsatsen skulle toppe her (for mit vedkommende). Vi 
havde allieret os med Per og Hanne (min svoger og svigerinde fra Ordrup Cykelklub), så var vi fire 
til at tage slæbet.     

Jeg havde ca. 2.300 km. i benene i år og Torben en del mere 

 

så fordelingen med hvem der skulle 
trække blev ikke drøftet, men lå i kortene. Den samme stiltidende aftale havde Hanne og Per, så 
heller ikke dette gav problemer. Nu var det kun et spørgsmål, om det skulle være Torben eller Per 
der skulle trække os de 300 km. rundt.   

Vi startede fredag morgen fra Galten og ankom kl. 14.00 i Motala, Sverige. Torben og jeg havde 
indlogeret os i halvdelen af Per og Hannes telt og selvfølgelig var alt klar, når vi ankom til vores 
herlige vært Svend Karlson, men nej. Per og Hanne var gået i byen, så vi måtte hjælpe til med at slå 
vores fælles overnatningssted op. I samme have boede 3 andre danskere som naturligvis også skulle 
køre turen. 

  

Allerede kl. 20.30 gik vi til ro. Det er svært at sove så tidligt og hvad var nu det .???? En 
skræmmende lyd kom fra teltdugen  var det naboens havevander eller var det virkelig regn? Og jo, 
efter få minutter var der ingen tvivl. Regnen væltede ned. Pokkers pokkers .pokkers skulle vi 
kapitulere allerede nu eller hvad? Nå, men vi skulle først starte senere på natten, så jeg tror, at vi 
alle bad en lille bøn for bedre vejr. Vores danske venner i det andet telt, skulle starte turen kl. 21.00, 
så de startede med at blive gennemblødte og vi fik senere at vide, at de havde oplevet en hamrende 
kold og våd nat.   

Kl. 01.00 ringede vækkeuret og vi skulle i cykeltøjet, der tidligere på aftenen var lagt klar med 
pakkede lommer og det hele. Den første tanke  var vores bønner blevet hørt? Selvfølgelig var de 
det - der var ikke en sky på himlen  kun en måne og masser af stjerner der lyste for os  det var 
næsten for godt til at være sandt. Vi spiste lidt rugbrød og et par boller, og så trillede vi de 500 
meter til startstedet. Præcis kl. 02.30 startede vi i gruppe 196. Der var 60 ryttere i hver gruppe. De 



første startede kl. 20.00 fredag aften og de sidste kl. 05.00 lørdag morgenen. I alt 17.000 deltager. 
Der var 7 grader  så de lange ben og langfingede hansker blev monteret, og så var vi i gang.  

 

Så er vi klar der er to min. til start.  

Det blev en forrygende tur. Vi fik en fantastisk solopgang og cykellygterne kunne slukkes. De 
første 100 km ned til Jönköbing var lidt småkolde, så der måtte vi køre lidt til for at holde varmen. 
Hanne synes dog tempoet var lidt højt (godt hun sagde det, ellers havde jeg jo skullet gøre det). Vi 
fik farten sat lidt ned og holdt gode lange pauser ved hvert depot, som der var rigtig mange af. Det 
første store depot mødte vi kl. ca. 06.00 lørdag morgen i Jönköbing, hvor der blev serveret røde 
pølser med kartoffelmos. Ummm . det var herligt  nok mest fordi vores tidsfornemmelse 
fuldstændig var smadret  så klokken kunne være hvad som helst.     

Da vi startede blev jeg lidt bekymret for, om vi ville kunne finde vej, da jeg slet ikke havde set 
hvilke skilte vi skulle køre efter. Per beroligede mig dog (han kørte også turen sidste år) med, at jeg 
ikke skulle gøre mig bekymringer. Og han fik ret. Der var aldrig mere end 5 meter til den 
forankørende, for vi kørte i en kæmpe slange hele søen rundt.  

 

Hyggestund ved en af de utallige af depoter   

Det blev ikke en speciel hår tur, da der ikke var lange ulidelige og umenneskelige bakker. Dog kørte 
vi alligevel i alt ca. 1.600 højdemeter, men det er på relative bløde bakker og hvad betyder det, når 
man er i kanonform og solen skinner fra en skyfri himmel. 



 
Vi fire fulgtes pænt hele turen rundt. I starten skiftede Torben, Per og jeg med at tage føringer. Som 
kilometerne rullede, synes jeg dog jeg ville opfylde min aftale med Torben om, at det var hans plads 
i front. Det samme gjaldt Hanne og Pers aftale, så de to fik i en periode lov til at styre farten. På den 
sidste del af turen viste Torben, at han var bedst kørende  og det nød vi andre tre så godt af.   

De sidste 5 km. skulle der køres ræs  og det blev der. Torben og jeg stak af fra Hanne og Per og fik 
en ganske fornuftig føring. Jeg kunne dog ikke helt følge tempoet (havde lige 295 km. i benene) - 
slækkede lidt og pludselig kom Per susende forbi og i den rækkefølge kom vi i mål.  

Cykelcomputeren viste 29,1 km i gennemsnit  så Hanne og jeg var rigtig godt tilfredse.  

 

Jeg synes ikke engang vi ser trætte ud efter 300 km.    

Vätternrundan er en rigtig god oplevelse. Det er fantastisk at cykle med 17.000 andre 
cykelentusiaster. Logistikken er helt perfekt og alt klapper så det var en ren fornøjelse  der er altså 
noget svenskerne kan finde ud af.   

Personligt var det en triumf for mig, at jeg klarede turen så godt som jeg gjorde. 300 km. er langt, 
men med den rigtige hastighed og rigelig med pauser  så er det virkelig ingen sag.   

Finn Blaavand   

Se nedenstående billeder: 



 

Galten CK s repræsentanter klarede skærene.  

 

Og så må der drikkes øl. Det ser godt nok ikke ud til at smage særlig godt 

 


