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DEL 1: UDFORDRINGEN 
Målet i 
byernes by er 
nået.           
En rejse på 13 
måneder er 
slut. 

 

 

 

 

 

INTRO 

Som mange sikker ved, så har jeg altid interesseret mig for 
cykling, både at cykel selv, men også at følge med i cykel verden. 
Hvorfor denne store fascination for cykling ved jeg ikke helt. 
Måske som Jørgen Leth beskriver det, så er et løb som Tour de 
France bare en forkortet udgave af livet.  

Store drømme, sejre og nederlag, hvor nogen er skurke og andre 
er helte, men alt handler om kærligheden til livet/løbet. 

Foto 1: Kurt Rasmussen  
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DRØMMEN 

At kører til Paris har nok ikke været en af mine store drømme, før 
min gode veninde Helle Hedemark fortalt, at hun skulle kører til 
Paris med Team Rynkeby Trekanten i 2017. Jeg valgte at tage til 
Kolding i 2017 for at sende hende af sted. Det var faktisk et stort 
øjeblik, hundredvis af mennesker var mødt op i Kolding Storcenter 
for at sige farvel. Hver rytter blev sendt af sted enkeltvis med 
navneopråb fra en rampe midt i centret.  

Hele denne stemning var årsagen til 
at jeg gik hjem og søgt at komme 
med på team Rynkeby Vestsjælland 
2018. Dette lykkes ikke, med min 
tidligere gode kollega Camillia 
Vadmand have talt godt om Tour de 
Taxa og julemærkehjemmene.  Så 
hvorfor ikke, og pludselig var jeg til 
information møde på 
julemærkehjemmet i Skælskør og så 
var jeg en del af holdet. Det var 
stadig lidt mærkeligt for hvad var det 
jeg have meldt mig til. Herefter kom 
tøjprøvning og indbetaling til diverse 
udgifter.  

I marts var træningsprogrammet klar. 3700 km og minimum 2800 
km skulle der køres, før vi skulle af sted den 19 juli 2018 fra 
Vordingborg. På dette tidspunkt viste jeg slet ikke hvad de næste 
5 måneder ville byde på. 

Foto: Klaus Larsen  
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DEN FØRST TUR 

Da jeg midt i marts have taget 
min først tur på cykel sammen 
med min holdkammerat Kurt 
Rasmussen her for Kalundborg 
og vi have kørte 40 km var jeg 
meget bekymret. Jeg synes det 
var hårdt. Hvordan skulle jeg 
nogen siden kommer til at 
kører over 150km på en dag og 
endda gøre dette 8 dage i 
træk.  

Jeg tog her en af de gode beslutninger. Jeg ville tage en uge af 
gangen og så kunne jeg altid melde fra, når jeg ikke kunne mere. 
Kort tid efter skulle vi ud på vores første fælles træning, med 
holdet og vi skulle kører ca. 80 km.  Jeg husker det tydligt. Jeg 
kunne ikke falde i søvn og jeg vågnede med kvalme og klump i 
halsen og have slet ikke lyst til at tage af sted. Hvordan skulle jeg 
dog klare dette? 

DEN MENTAL TUR 

Det er ikke nogen 
hemmelighed, at de sidste 
par år har været hårde for 
mig. Jeg blev skilt i 2012 
fra Janne og selvom vi har 
bevaret vores venskab, så 
begynde jeg at får tegn på 
depression og jeg 
oplevede også i denne 
periode for først gang af 
får angst anfald. Noget jeg 
aldrig have prøvet før, Foto: Klaus Larsen  

Tv Kalundborg  
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men nu ved jeg hvad det vil sige. Jeg fik i perioden en del hjælp 
fra både familie og det danske sundhedsvæsen og jeg beklager at 
måtte sige dette. Det danske sundhedsvæsen gjorde faktisk rigtig 
meget for mig og det lykkes også at holde tingene i ro. Dog kunne 
forskellige begivenheder vælte mig, men jeg komme igennem. En 
af de vigtigst ting jeg lærte, var de ord som Overlæge Alice 
Rasmusen på Psykiatrisk afdeling på Holbæk sygehus sagde. Du 
skal bare eksponere dig selv noget mere. Du dør ikke af det. Det 
har jeg tænk over mange gange og var en af årsagerne til, at jeg 
valgte, at kører til Paris. Du dør ikke af at prøve.  

Hvad var det så der dukket op denne søndag morgen.  Det var 
den ting, som tit har fulgt mig, at angsten for at tabe er større 
end lysten til at vinde. Så hvorfor ikke bare trække sig med en 
dårlig undskyldning om, at der var for langt til Næstved eller jeg 
ikke have råd til det. Jeg valgte dog på dette tidspunkt, at kører 
de 80 km som vi skulle kører. Jeg var godt tilfreds med mig selv 
bagefter, men problemet var der igen, de næste gange vi skulle 
kører. Distancerne blev jo længere og længere og jeg var bange 
for, at jeg ikke kunne følge med eller vise svaghed.  

DEN FYSISK TUR 

På et tidspunkt i forløbet begynde jeg at få meget ondt i den 
eneside af mine sidde knogler. Der gik flere dage efter de lange 
turer hvor jeg have ondt. Havde jeg virkelige fundet en vej ud af 
projektet som var lovligt og så jeg kunne slippe for morgen 
kvalme og klump i halsen, hver gang vi skulle kører. En lørdag var 
jeg ude at kører 50 km og næste dag skulle vi kører over 130 km 
med holdet. Jeg have ondt og var sikker på, at jeg ikke kunne 
sidde med mere end en time på cyklen, og slet ikke kører så lang.  
Jeg valgte tidligt søndag morgen, at melde fra til denne tur. Det 
hjalp slet ikke på humøret. Så jeg valgte at går ud for mig selv og 
se hvor langt jeg kunne kører. 
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Jeg måtte så bare stoppe efter 
25 km, hvis smerterne blev for 
meget. Efter 25 km gik det godt 
og jeg valgte at kører videre til 
jeg ikke rigtig kunne mere. Da 
jeg kom hjem, stod der 138 km 
på cykel computeren, altså 8 km 
mere end de andre kørte. Jeg 
kunne godt kører disse lange 
distance, men jeg have stadig 
problemer med at sidde ned. 
Jeg prøvede nogle andre sadler, 
men de ikke var rigtige gode.  

REDNINGEN 

Så gjorde jeg det, som jeg tit gør, spørg på Facebook i en relevant 
gruppe. Her var der en person som gjorde mig opmærksom på 
Infitity bike seat og han have en jeg måtte låne. Jeg tænke, at det 
sket der vel ikke noget ved, så jeg kørte en søndag efter træning 
til Nordsjælland for at hente sadlen hos Mads Rabæk. Her fik jeg 
så en snak med Mads om sadler og hans tur med Team Rynkeby 
for et par år siden. Oplevelse var faktisk lidt sjov og lærerig for 
mig, for det var først da jeg kom hjem, at jeg fandt ud af at det 
var chefen for den kongelige livgarde, som jeg have lånt sadlen 
af, men det viser jo bare hvor fantastisk Facebook kan være når 
man skal finde løsninger.  

 

Foto Klaus Larsen 1 

Foto. Ejgil Larsen  

Her er eksemplet på at sidde 
knogler er lidt skæve. Kender 
dog ikke årsagen endnu til 
dette. 
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Den ny saddel blev 
lidt af et 
vendepunkt. De 
fysiske smerter 
forsvandt hurtig og 
jeg kunne pludselige 
kører bedre og 
bedre. Nu kom vi 
tættede og tættede 
på afgang og jeg var 
stadig usikker på om 
jeg kunne klare det.  

HJÆLPERYTTEN 

Den næstsidste træningstur vi have, var også den længste på 192 
km og det gik faktisk også godt de førte 186 km, men så fik jeg 
det rigtige dårligt, kvalme og ondt i maven. Sukkerkold eller let 
dehydrering var det nok. Jeg valgte samme aften at skrive om det 
i vores lokalegruppe, at jeg have haft det rigtigt skidt til sidst. 
Allerede der, kom der gode forslag til hvad jeg skulle være 
opmærksom på, når vi kørte så lange distance, nemlig masse af 
væske, men også salttabletter blev nævnt.  

Lige efter jeg var kommet i mål begyndte 
tanker igen om jeg nu skulle melde fra. Jeg 
gjorde det ikke, for jeg viste at kom jeg til 
Paris ville jeg får en af det mest fantastiske 
følelser i livet. Jeg valgt at stille til start i 
Vordingborg den 19 juli 2018 og så måtte jeg 
se hvad der ville ske.  

Alt dette kan du læse om i del 2 her på bloggen. Fra Gåsetårn til 
Eiffeltårn 

Foto: Klaus Larsen  


