Super Randonneur 2014
For at kvalificere sig til løbet Paris-Brest-Paris (PBP) skal man gennemføre 4 testløb – de såkaldte Brevet –
på henholdsvis 200, 300, 400 og 600 km. Selv om PBP kun afholdes hvert 4. år, så køres testløbene hvert år.
Ryttere, der gennemfører de 4 distancer, kan kalde sig Super Randonneurs. PBP afholdes i 2015, men
allerede i år starter forberedelserne for dem, der ønsker at deltage. Man skal gennemføre de 4 distancer i
2015, men hvis de også gennemføres i år, rykker man frem i tilmeldings-køen. Med en forventet
adgangsbegrænsning i 2015 kan det være vigtigt at have opnået en forhåndstilmelding.
I år har Jørn, Per Andersen og jeg deltaget i disse brevet. Det begyndte 12. april med start og mål i Brande
og 200 km med en del bakker, bl.a. op på Himmelbjerget og over Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj.
Næste omgang 26. april var igen fra Brande på 300 km. De ”hårdeste drenge” i flokken lagde ud i et
vanvittigt tempo, der hurtigt blev for meget for CCM-erne. Vi endte med at blive sat af og kom i mål godt
udslidte efter den alt for høje udgangsfart.
Næste tur på 400 km 29. maj havde start og mål i Sønderborg, og ruten gik til Tyskland bl.a. gennem Kiel,
Glückstadt og Rendsburg. Per kunne ikke deltage, men Jørn og jeg fik en sej tur på de dårlige tyske veje og
cykelstier. Igen blev der kørt for hurtigt fra start, og efter 70 km valgte vi at finde vores eget tempo. Vi
havde ruten på GPS, men desværre havde arrangørerne ikke prøvekørt ruten på cykel. Et par gange blev vi
dirigeret på A7 og måtte finde alternative veje for at få løst problemet. Der var grusstier og brostensveje
flere steder, og generelt havde vi - trods GPS - svært ved at finde vej ud af de store byer. Det var et par
trætte mænd, der nåede tilbage til Sønderborg kl. 02.45 efter flere fejlkørsler og 415 km. Det var også en
kold afslutning, idet der kun var 6 graders varme de sidste ca. 100 km.
For at være solidarisk med vor Randonneur-makker Per, som gerne ville prøve 400 km, tog Jørn og jeg lige
en ekstra tur med ham 28. juni. Vi startede fra Skanderborg og via Give, Kibæk og Spjald mv. rundede vi
Ålborg, inden det igen gik sydover over Hadsund, Mariager og Randers retur til Skanderborg. Denne gang
var ruten afprøvet, og vi kunne blot følge de perfekte anvisninger fra vores GPS. Turen blev dog alligevel på
423 km.
Sidste udfordring på 600 km foregik fra Brande 12./13. juli. Per var forhindret, men Jørn og jeg var med
blandt de 18, der startede kl. 07. Igen var der nogle barske folk i flokken, som havde planer om at cykle de
600 km uden hvilepause. De forsvandt hurtigt med høj fart. Vi fik dannet en lille gruppe på 4, og så gik
turen ellers til Skanderborg over Solbjerg, gennem Marselis-skoven til Århus. Ruten fortsatte ud i bakkerne
på Mols, og ved Knebel drejede vi mod Fuglsøcentret, som var et af 13 kontrolsteder på ruten. Efter godt
200 km kom vi til Grenå. Vi havde set frem til at nyde en stor isvaffel ved havnekiosken, hvor vi skulle
stemple. Der var dog byfest i Grenå og tusinder af mennesker på gaden. Det var simpelthen umuligt at
komme frem til disken i kiosken. Lidt skuffede kunne vi så fortsætte til nordkysten på Djursland og videre til
Randers. Som kompensation holdt vi så her en ”Pizza-pause”. Da det var ved at blive mørkt, startede vi fra
Randers med lys på og var godt klædt på med refleksvest og ekstra tøj til natkørsel. Det var dog en meget
varm aften, og vi måtte ret hurtigt have noget af tøjet af. Helt frem til kl. 02.30 kunne vi klare os med en
kortærmet cykeltrøje. Ruten gik videre sydpå, og efterhånden nåede vi til Ikast og fik en lang gang bykørsel,
idet hele distancen gennem Ikast, Hammerum og Herning nærmest føles, som om man kører i én
sammenhængende by. Efter sidste kontrol i Snejbjerg var der kun ca. 30 km til Brande, hvor vi kunne
fastslå, at vi nu havde nået 2/3 af distancen. Så var det ellers om at få et bad, ned på luftmadrassen og få
lidt søvn i en fart. Kl. blev 03.15 inden vi var på langs i et af omklædningsrummene i hallen. Efter 3 timers
forsøg på at sove/søvn måtte vi i gang igen. Efter lidt medbragt morgenmad var vi klar til start kl. 07. Vores
gruppe var nu blevet udvidet til 5 mand, og vi havde et fint samarbejde på de sidste 200 km. Det blev en
meget våd omgang, da det simpelthen regnede under hele turen, der gik rundt om Brande med besøg i Sdr.
Omme, Nr. Snede, Jelling og Give. Både lørdag og søndag var vi udsat for at GPS-ruten flere gange var ”helt
hen i skoven”. Vi blev flere gange ledt ind på grusveje, og lørdag ved midnat blev vi dirigeret på ca. 2 km
skovvej med så meget blødt sand, så cyklerne måtte trækkes. Det var lidt surt, når man er godt træt efter
mere end 300 km. Om søndagen måtte vi et par gange finde alternative veje, da grusveje og regnvejr med

sikkerhed ville have medført punkteringer. Når vi havde et kort stop rystede vi af kulde i vores
gennemblødte tøj, så vi fablede om det varme bad, der ventede, når vi kom i mål. Lidt efter kl. 16 havde vi
endelig afsluttet sidste etape af de 600 km og kunne konkludere, at det havde været en flot tur i varieret
terræn og solskin om lørdagen, men til gengæld havde søndagen været en ualmindelig, våd fornøjelse.
Nu er de 4 udfordringer klaret i 2014, og Jørn har opnået at blive det 5. medlem fra CCM, der kan kalde sig
Super Randonneur. Arne Vedel var pioneren i klubben, idet han allerede gennemførte de 4 brevet i 1995 og
senere i 1999, 2003 og 2007. Herluf klarede kravet i 1999, 2003 og 2007, og jeg kom på listen i 2003. Senere
blev Bent Kiil lokket på opgaven og gennemførte i 2007, og nu kan Jørn altså melde sig i rækken af CCMSuper Randonneurs. Er der andre i CCM, der har mod på den udfordring i 2015?

