Touren til Paris 2012

I det tidlige forår fik jeg kontakt med en fra Toftlund Cykel Motion, idet jeg havde
hørt klubben var i gang med at arrangere en tur til Paris – vel at mærke på cykel.
Efter den første kontakt med klubben og fået information om betingelserne, fik jeg
en dag til at beslutte mig idet man var ved at lukke ned for tilmeldingerne af hensyn
til bestilling af hoteller. Efter at have afstemt med Pia og muligheden for at holde
ferie i uge 29 blev det et rungende ja til cykel vennerne i Toftlund. Der er virkelig
run på hotellerne nedover, alene i år kører 800 ”rynker” (Team Rynkeby), et større
Taxa selskab, samt et antal cykelklubber denne tur.
Vi er 22 deltagere hvoraf hovedparten kommer fra Toftlund, enkelte fra Gram,
Aabenraa, Visby, Løgumkloster og Christiansfeld.
Der har været et informationsmøde samt nogle træningssamlinger for at lære at
køre sammen, en servicevogn som stifinder, medbringende vores bagage samt
forplejning i form af frugt og frokost. Hertil kommer yderligere en servicevogn som
får til opgave at køre de som punkterer op til feltet. Ud over træningen i CCM er der
således også kørt nogle kilometer på de sydvestjyske veje, med en enkelt afstikker
til Tyskland. Med en træningsmængde inden afgang på godt 3500 km føler jeg mig
godt rustet til opgaven, målet var 4000 km. De sidste 3 uger har der ikke været tid til
megen træning – arbejdet har taget en stor del af min fritid.
Lørdag morgen den 14. juli kl. 07.30 starter vi fra Toftlund med kurs imod Elben
nærmere bestemt Brokdorf, en tur på 190 km. Vi får følgeskab af en flok TCM´ere til
grænsen.
Søndag morgen krydser vi Elben og kører 160 km til Westerstede, og efter en
overnatning kører vi mandag ind i Holland for at overnatte i Enschede, en tur på 170
km. Vi fortsætter tirsdag og kører til Roermond (Holland) hvor vi overnatter, en tur
på 180 km.
Onsdag kører vi ind i Belgien imod Dinant (Valonia Province de Namur) og får
fornøjelsen af at passere ”Huy” hvor der er en voldsom ”bakke” med en længde på
1300 mm og en stigning på 200 m – det bliver hårdt. Efter sigende vil der være 200
”rynker” (Team Rynkeby) på hotellet i Dinant. I alt en tur på 150 km.
Torsdag forsætter vi ind i Frankrig og tager en overnatning i Laon, en tur på 145 km.
Vi passerer onsdag og torsdag over en del af Ardennerne med flere spændende
stigninger. Fredag kører vi ca. 140 km til udkanten af Paris for at blive indlogeret på
et hotel, her bliver vi i 2 dage.

Lørdag ”sniger” vi os til Paris centrum, vi har ikke fået tilladelse til at køre ind på
ruten som f.eks. Team Rynkeby, men vi ”sniger” os alligevel ind på ”ChampsÉlysées” og kører en runde, det bliver måske til 80 km denne dag.
Turen kan følges via følgende link http://tcm-toftlund.dk/?page_id=1369 som hver
dag bliver opdateret, se gerne med.
Søndag er vi selvfølgelig på ”Champs-Elésées” for at se afslutningen på dette års
Tour de France. Sidst på dagen efter at cyklerne er pakket i den specialindrettede
trailer, kører bussen fra Agerskov imod Danmark, med forventet hjemkomst mandag
formiddag.
Efter hjemkomsten vil jeg lave en længere beretning og lægge denne på CCM`s
hjemmeside.
Inden afgang om godt en uge skal der køres nogle flere kilometer, der skal pakkes
de mest nødvendige ting da bagagen er begrænset til 10 kg altså ”need to have” og
ikke ”nice to have”, klargøre cykel samt nødvendige reservedele.
Ser rigtig meget frem til denne spændende og udfordrende tur.
//Jørn Enegaard

