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Tirsdag aften den 5. august 2014  
mødtes 50 cykelentusiaster i Skals  
uden for Viborg for at deltage i Post  
Danmark Rundt.  Morten og Jesper  
Ringvad samt undertegnede, havde  
tilmeldt os hele turen på 720 km med 
omkring 5500 Hm. 
Fredag fik vi følgeskab på 
Kongeetapen af Klavs, Niels samt 
Finn.  
 
At deltage i en sådan tur kræver ud 
over gode ben, også en høj stress-
tærskel, flytte destination hver dag, 
pakke ud og pakke sammen, klargøre 
cykel, spise, og så i øvrigt hvile og få 
sovet.  
 
Meget forståeligt at de professionelle 
har de såkaldte ”Soigneurs” til at klare 
alle de praktiske ting. 



 

Dag 1 startede vi i Hobro og kørte hen over Rebild bakker helt ud til Kattegat og fulgte 
kysten for at afslutte dagens tur på 160 km i Mariager. Et perfekt cykelterræn med masser 
af bakker hvor der var mulighed for bakkespurter, kantede brosten og bakker i Mariager. 

Dag 2 som var turens længste etape med 180 km, gik starten i Skive til Viborg, Dollerup 
bakker, Ans, Hammel, Stilling, Malling med afslutning i Århus. 

Dag 3. som også kaldes ”Kongeetapen” blev en udfordrende dag, med masser af 
stigninger. Dagens start i Skanderborg førte os rundt om Skanderborg i et bakket terræn 
inklusive Ydding Skovhøj, igennem Silkeborg, Sejs, Ry, Uldum og efterfølgende kurs imod 
Vejle og den berygtede stigning på Kiddesvej med sine 19 %. Dagens etape blev på 164 
km og godt 1800 Hm.  

 

Dag 4. var turens korteste distance på 90 km med start i Nyborg, igennem Kerteminde og 
ud på spidsen af Nordfyn og så ellers til Odense hvor der var opløb. Her fik vi turens 
eneste regnvejr. 

Dag 5. som var turens sidste etape gik fra Kalundborg til København, i alt en tur på 125 
km. Efter ca. 65 km samledes omkring 350 ryttere for at køre samlet til København med 
Race Masters for at regulere trafikken. Des tættere vi kom København, des flere veje var 
afspærret. At køre ind på Frederiksberg Allé blev en stor oplevelse, - se selv ……………… 
 https://www.youtube.com/watch?v=9QAlh2vWFp0  

 

Hver etape blev afsluttet med en til 2 runder på opløbsstrækningen, hvor der var samlet 
tusindvis af mennesker. Som de glade amatører vi er, er vi ikke vant til at blive tiljublet – 
hver gang vi passerede opløbsstrækningen – det giver ekstra kræfter.  

Turen var arrangeret af DCU, som havde sørget for alt lige fra drikkedunke til alle former 
for energitilskud – hele arrangementet var rigtig godt tilrettelagt. 
   
Ud over at være sammen med motionister som har cykling som passion i hele 5 dage, 
”næsten” leve som en professionel rytter – blev Post Danmark Rundt en kæmpe stor 
oplevelse – jeg er i hvert fald med på ”Kongeetapen” 2015.   

//Jørn E. 


