En St. Bededag med solokørsel
Efter at have gennemført en 200 km brevet sammen med Jørn m.fl. i slutningen af marts, havde jeg meldt mig til 300
km-distancen, som blev kørt fra Brande St. Bededag. Afgang fra Christiansfeld kl. 05.15, så jeg havde god tid inden
starten kl. 07. Det var oprindelig planen, at jeg ville deltage i den 300 km brevet, der blev kørt fra Fredericia 13. april.
Inden da havde jeg cyklet et par kolde træningsture, og jeg var nærmest bundfrossen efter disse ture. Jeg havde
derfor ikke lyst til at cykle 300 km i den kulde, som vejrudsigten lovede den dag. Det var der imidlertid 18 andre, der
havde, og da de havde fuldført 300 km, var de nu klar til at cykle 400 km St. Bededag. Det medførte, at vi kun var 2
deltagere på 300-km distancen. Da starten gik, var min ”makker ” ikke klar, og det var tydeligt, at han ikke var
interesseret i at følge med nogen. 400 km-holdet skulle følge en helt anden rute end 300 km, så 200 m efter starten
var de væk i en anden retning.
Jeg kørte efter en rutebeskrivelse, der fyldte 3 A-4 sider, og i løbet af de første 10 km lykkedes det at køre forkert.
Mens jeg cyklede rundt for at finde tilbage på ruten, kom den anden cyklende i modsat retning. Han kørte efter GPS
og var helt på rette spor. Jeg vendte om og fulgte efter så godt jeg kunne, og efter ca. 5 km var jeg tilbage på min
rutebeskrivelse. ”Makkeren” kunne jeg kun skimte i horisonten. Jeg mødte ham et par gange, når vi skulle stemple på
kontrolstederne, men han forsvandt hurtigt med høj fart. Ruten for min solotur gik fra Brande, sydpå til Sønder
Omme, nordpå til Herning, Ikast, Vrads, Them, Gl. Rye og langs Silkeborgsøerne til Alken. Rutelæggeren havde lavet
det så snedigt, at der var kontrolsted på Himmelbjerget og senere skulle jeg op over Ejer Bavnehøj for at komme til
kontrollen på Yding Skovhøj. Mens det i starten af ruten mest var vinden, der gav besvær på de lange, åbne
strækninger i Brande-/Herning-området, så skulle der nu kæmpes for at klare bakkerne. Efter disse svære stigninger
gik ruten videre til Bryrup, Nr. Snede, Jelling og Give, inden det gik løs de sidste ca. 50 km ad snoede veje hjem til
Brande. Her gik ruten bl.a. over ca. 4 km grusvej. På en Brevet kører man normalt ikke på grusveje. Da ruten imidlertid
var lagt af en mand fra Silkeborg - og åbenbart ikke prøvekørt - så var der lige et par lokale forhold, der ikke var taget
højde for i planlægningen.
Jeg var i mål kl. 20.15 efter godt 13 timer i mit eget selskab over 297 km. Den oprindelige rute var angivet til 286 km,
men min fejlkørsel gav lidt ekstra distance. Det er ikke særlig spændende, at cykle i så mange timer alene, men det
giver sikkert god moral. Det kan måske komme til gavn senere bl.a. i 24-timers løbet i Middelfart i juni.
Hvordan det gik med min ”makker”, ved jeg ikke. Sidste gang jeg så ham var på Himmelbjerget, hvor han sad og spiste,
da jeg kørte derfra. Jeg ventede, at han igen skulle komme susende forbi i fuld fart, men han dukkede ikke op. Da jeg
kørte hjem fra Brande 45 min. efter, at jeg var kommet i mål, var han stadig ikke ankommet. Måske har det hurtige
tempo slidt på kræfterne, eller måske kan man komme på afveje, selv om man styres af en GPS.

