
Brevet´er 2016 

 

Da jeg begyndte min cykelkarriere i 2010, som nyt medlem af CCM, skulle jeg præstere at 

køre godt 25 km den første søndag i april. Efter mig havde jeg en ”skygge” som råbte bare 

træd til, her kører vi efter færdselsreglerne, du tabte din saddeltaske, lad nu være med at 

pille ved gearene – kør. 

På de næstfølgende og andre efterfølgende trænings sessioner hørte jeg, at flere skulle 

ud at køre 200 km, nogle ville køre 240 km senere på sommeren. Jeg tænkte – de er 

simpelthen ikke normale, det gør man absolut ikke frivilligt. 

Det herrens år 2016 har jeg kørt 3100 km som brevet, hertil kommer diverse løb samt 

træning, således har jeg i år passeret 7000 km medio august 2016. 

Hvad var det nu lige du i 2010 tænkte, om de som kørte 200 km, - og endnu længere?  

 

02-04 2016   200 km brevet fra Herning – Skjern – Varde – Grindsted – 

Herning. En virkelig strid vind fra syd 10-12 m/sek. Med Henning 

Larsen i front, som blev nr. 3 i Cross America, kom vi til Varde på 

rekordtid, og blæste stort set hjem med 35-37km/t.  

 204 km 970 Hm 28,7 gns. 

 

09-04 2016 Her havde Bjarne Kragelund lovet at tage en tørn med på 200 km 

fra Sønderborg – Sundeved – Sønderborg. Her blæste igen en 

strid vind fra SØ, som over en strækning på næsten 70 km virkelig 

tærede på vores kræfter, men ved fælles hjælp kom vi igennem. 

  Godt vi var 2 til det hårde arbejde. 

  205 km 1210 Hm  25,3 gns. 

07-05 2016 300 km brevet fra Herning – Skanderborg – Mariager – Hobro – 

Viborg – Herning. Vi var en gruppe på 5 som fulgtes ad, og her 

viste vejret sig fra sin pæne side, som afstedkom en fin køretid. 

  303 km 2260 Hm 25,4 gns. 

 



14-05 2016  Weekendens opgave var en Fleche på små 400 km fra Veksø til 

Skövde. Man anmelder på forhånd et hold på imellem 3-5 ryttere. 

Tillige anmeldes ruten, køretiden er 24 timer. Jeg tog til Roskilde 

fredag aften hvor der var booket hotel, for at starte udhvilet. 

Starten gik lørdag kl.10 fra Rema 1000 i Veksø via Helsingør – 

Hallandsåsen – Thorup – Svenljunga – Ulricehamm – Falköping – 

Skövde – Billinghus med i alt 372 km. 

 Dette var årets absolut koldeste og vådeste tur, med regn natten 

igennem og en temperatur på 1,3 grader – det var surt. 

 Morgenmaden blev indtaget på McDonals i Falköping hvor vi 

efterlod store søer af vand på gulvet – det var svært at komme på 

cyklen igen og få varmen. 

 Vi ankom sammen med en masse andre hold til Billinghus kl. 10 

søndag, hvor et langt og varmt bad gjorde underværker. Herefter 

en formidabel lunch på Billinghus, og derefter hjem til Pia. 

 385 km 3600 Hm  

04-06 2016 400 km brevet fra Sønderborg – Glückstad – Sønderborg. Denne 

tur kørte jeg alene for at prøve mig selv af, kan dog ikke 

anbefales. Turen gav visse problemer idet min Garmin flere 

gange ville have mig ind på A7, så der måtte improviseres. Dette 

kostede desværre ekstra kilometer. 

 En god måde at bearbejde sin psyke på, hvis man vil være 

modbydelig imod sig selv. 

 Kom igennem, men heller ikke meget mentalt overskud de sidste 

timer. 

 427 km 1670 Hm 22,8 gns. 

18/19-06 2016 600 km brevet fra Brande – Grenå – Brande – Kibæk – Jelling – 

Brande. Bo Egering fra Gråsten og jeg fulgtes hele turen rundt. 

For Bo´s vedkommende var det sidste tur inden Rockey Mountain 

med 1200 km og 11.000 Hm. 

 Vi havde vinden med os til Grenå hvor vi stemplede kl. 15.00, 

men så begyndte strabadserne imod vinden fra Grenå til Herning 

– der er langt på en cykel i modvind. Vi måtte flere gange gøre 

holdt for at få pulsen ned, fyldt depoterne op med kulhydrater. 

Normalt lægger vinden sig hen på aftenen – det skete bare ikke 

denne aften/nat. Ved fælles hjælp kom vi igennem og var i Brande 



kl. 03.30 søndag morgen. Vi tog 5 timers søvn, inden vi startede 

på den sidste 200 km sløjfe. Trætte og udkørte ankom vi til 

Brande ved 18 tiden søndag. Vi var begge enige om, at denne tur 

kun kunne gennemføres af rigtige og hårdføre mandfolk.  

       604 km 3810 Hm 24,5/23,3 gns. 

14/16-08 2016 Heksejagt Sønderborg – Brocken – Sønderborg. 

 Læs denne levende og spædende artikel på hjemmesiden fra uge 

35. Omhandlende den virkelige heksejagt, -  og det som er værre. 

Eftermæle: Så var der lige mine tanker, om de i CCM som kørte 200 km og 

mere, og som i mit hoved var mildest talt ”bindegale”. 

 Min ”skygge” på den første træningstur i CCM var Erik Mølgaard, 

som trods alt har fået noget ud af sine anstrengelser, samt 

vedholdende promovering af lange ture. 

Resultatet er, at der er en som viderefører de stolte traditioner vi i 

CCM har for at køre langt, – endog i manges øjne rigtig langt.   

 For at foregribe mine egne ord vil jeg bruge en kendt politikers 

udsagn ”man har et standpunkt, indtil man tager et nyt”.    

   

//Jørn Enegaard 

 

        


