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Jeg fik den gule trøje til fødselsdagen. Den havde jeg gemt og så taget med til Paris 
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    Jeg blev 60 år den 15. april 2012. Til min 
fest fik jeg besøg af Freltofte Hjemmeser-
vice. De havde åbenbart hørt noget om at jeg 
ville en lille tur til Paris på cykel. Team Eke-
lund gav den hele armen. Der var en der gav 
moralskopbakning, en der kom med vittighe-
der  -  hvis jeg ikke lige kunne finde på en, 
en doktormand der kunne hjælpe hvis jeg fik 
ondt i bagdelen, en servicekvinde med pum-

pe, og så blev der lavet en sang på melodien 
fra Team Easy One.  
    Billedet øverst, havde jeg med hele vejen 
til Paristuren, som jeg gennemførte her i uge 
29 i 2013. 
    For at gennemføre turen med overskud, så 
var det nødvendigt at have trænet en ca. 2500 
km. (jeg fik kørt 4300) inden vi skulle af 
sted. Der var planlagt flere fælles træningstu-
re alt fra 55 km.  -  som vi kørte i regn– og 
snevejr til en weekendtur lige inden vi skulle 
af sted på 220 km. om lørdagen og 150 km. 
om søndagen. Dels for at afprøve hvordan 
det var at køre så langt men ikke mindst for 
at lære hinanden at kende, både menneskeligt 
men også lære at køre sammen. Der var flere 
der ikke var så kyndige i den disciplin, men 
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Tekst  
Finn Ekelund 

Fælles gruppebillede da vi krydsede grænsen til Frankrig. Bagefter var der gode is som 
serviceteamet havde fremskaffet fra en lille butik.          Foto Niels Gosvig  
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det lykkedes rigtig godt. Vi havde ingen styrt 
på træningsturene eller turen derned, kun en 
masse punkteringer og en sprungen kæde. 
    På vejen derned var der en følgebil der 
havde reservedele, med  f.eks hvis der var 
punkteringer, så blev der råbt defekt, så kørte 
vi bare langsomt.  Der var også radiokontakt 
til de forreste i gruppen, så man kunne med-
dele at der var defekt.  Den uheldige fik så et 
nyt hjul på og skyndte sig så op til gruppen 
igen. Nogen gange gik det så stærkt at man 
dårlig nåede at opdage det. Der var også en 
varebil med som havde vores kufferter og 
lavede depoter. Der var ca. 50  -  60km. kør-
sel mellem depoterne, hvor der blev serveret 
nutellamadder, frugt, hjemmebagt kage, væ-
ske og andet godt som man kunne få brug 
for. 
    Vi kørte i 7 dage med en gns. distance på 

175 km.  
     Vi startede i Brørup ved Papuga busrejser 
(det er dem der er arrangøren) Gruppen jeg 
cyklede i hed Papuga  -  Vi Cykler Sammen. 
Sydpå gik det så over stok og sten. Da vi nå-
ede Padborg efter 90 km. havde vi kørt med 
en gns. fart  på 31.2, men vi havde også vin-
den i ryggen hele vejen, og rent faktisk så 
havde vi vinden i ryggen hele vejen til Paris 
og solen skinnede også fra en skyfri himmel 
stort set hele vejen, så vejret blev varmere og 
varmere, så det var nødvendigt at få drukket 
nok. 
    Foran kørte der 4 personer  -  de såkaldte 
trækkerdrenge  -  af de 4 var der 2 som var 
stifinder, som havde ruten installeret på en 
Garmin cykelkomputer. Bagerst var der 2 
som skulle hente punkteringer op. 

    Dag 2 blev jeg spurgt om jeg ville op og 
være trækdyr på den 220 km. dagsrute, det 
ville jeg selvfølgelig. Der skulle holdes øje 
med farten, sten og huller, vejkryds og desli-
ge.  
    Vi overnattede på fine hoteller i Tyskland, 
Holland, Belgien og Frankrig. Der var god 
mad, og nok af det, både aften og morgen. 
Hotellet lavede en madpakke til os, som vi så 
fik ved middagstid. 
    Vi kunne få vores cykler låst inde om nat-
ten og flere gange fik vi så en bagsmæk øl 
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Her når jeg toppen af Mur de Huy til en 
velfortjent pause i depotet Foto Niels Gosvig  

Veldækket depot bord. Man slanker sig ikke 
på den tur. Foto Niels Gosvig  

Vi gjorde holdt ved Triumfbuen efter et vildt 
ridt gennem Paris    Foto Niels Gosvig  
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inden vi gik op og fik et velfortjent bad. Det 
smager altså godt med en kold øl, når man er 
træt og lidt øm bagi. 
    I Belgien skulle vi bestige den frygtede 
bakke Mur de Huy, en stignings procent på 
max 23%. Den blev afviklet som en konkur-
rence om hvem der kunne cykle hurtigst op. 
Jeg var med på listen, men kom op som nr. 7 
af 11 der deltog, resten trak deres cykler op. 
    Den sidste strækning ind mod Paris gik 
langs kanalen. Det var en utrolig flot tur. De 
sidste kilometer i Paris blev afsluttet med høj 
fart op ad  Champs-Élysées hvor vi nåede 
Danmarkshuset ved Triumfbuen. sådan ca. 
kl. 13.30 
Vi cyklede tilbage til Concordepladsen og 
der skulle vi vente på de 3 andre hold som 
også cyklede turen. Sammen skulle vi så cyk-
le efter en Papugabus til hotellet. Her sluttede 
så officielt turen. 
    Lørdag aften skulle vi til fællesspisning på 

Montmartre. Monmartre er højt beliggende 
over centrum og der er et fantastisk syn ud 
over byen ved aftenstid. Der var flere sælgere 
af øl som tilbød sig, så vi blev hængende lidt 
og så på artister og andet godtfolk. Vi beslut-
tede at gå hjem til hotellet, men der var flere 
fristelser på vejen hjem, en 3  -  4 fortovs re-
stauranter, så jeg kom sent i seng den dag. 
    Næste dag ville Le tour de France ankom-
me til Paris, men i anledning af 100 års jubi-
læet vil de først ankomme ved 9 tiden om 
aftenen. Vi var en seks stykker der gik en tur 
rundt i Paris om dagen, men det var så varmt 
at det var ubehageligt, men vi så lidt af op-
løbsstrækningen inden de kom ind.  
     Vi skulle med bus hjem ved 23 tiden, så 
det blev ikke til at se dem komme ind.  
    Cyklerne var blevet skilt ad og kommet i 
kartonkasse og placeret i en trailer på bussen. 
Ved 4 tiden var vi tilbage i Odense. 
Konklusion:  Fantastisk tur 
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Vores flotte teamtøj i Vi Cykler Sammen. Den lyserøde farve fortæller, at vi støtter bryster-
ne økonomisk. (Det er mig med den røde hjælm i midten)  Foto Niels Gosvig  
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Forbindelse under elben 

Vi spiser godt 
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Rulletrappe op  

Vel over på den anden side 
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Så skulle vi lige med en lille færge over elben 

Vel ombord 
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Det var meget varrmt så der skulle drikkes hele tiden 

En af de gode middagspauser 



Så kom vi til Belgien 



 

Jeg underholdt på slap linie med stand up 

En kølig øl under grenene 



 

Flotte kirker 

De seje ryttere 
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Turen er næsten slut 

Turen er slut foran triumfbuen 


