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ANNONCE ANNONCE

MOD HØJERE BJERGE
Få de bedste forhold på Gran Canaria og Mallorca
Hvis du vil have fuld frihed til at boltre dig på de professionelles træningsruter, 
så bliver det ikke bedre end Mallorca eller Gran Canaria med Spies. 
På vores egne hoteller får du optimale faciliteter til en perfekt pedalferie.

DET FÅR DU MED SPIES 
• Store veletablerede hoteller, der er vant til cykelgrupper
• Fokus på cyklisternes behov
• Professionel cykeludlejning
• Skønne strande og pools til en dukkert efter turen
• Stor variation i cykelruter. Bjergkørsel  
 og fantastisk landskab
• Perfekt pedalklima og gode veje

CYKLING OG YOGA PÅ GRAN CANARIA

Den optimale rejse til det aktive par med forskellige 

sportsinteresser
Terrænet er meget varieret, og der er masser af højdemeter at hente i bjergene  

og langs de fantastiske kyststrækninger. Yogaundervisning hver morgen og  

eftermiddag. Kun for øvede/let øvede cyklister.7. – 14. september. Pris fra 6.295,- 
Se programmet og book rejsen på: www.spies.dk/sport/cykling-yoga

eller ring 70 70 10 51 

MED FAMILIEN ELLER UDEN BØRN?
Uanset om du rejser med familien, med kæresten eller cykelvennerne, får du de 

bedste rammer for cykelrejsen på vores egne Sunwing Family Resorts eller  

voksenhotellerne Sunprime Hotels. Her er der tænkt på alle detaljer for dig, der 

gerne vil tilbringe dagene på landevejene - og for dig, der rejser med familien  

og bare ikke kan lade cyklen stå så længe...
LEJ CYKEL DIREKTE PÅ HOTELLET
Slip for besværet med at slæbe din egen cykel med på ferie – på flere af Spies’  

egne hoteller er der bikestations, hvor du finder et stort udvalg af 

carboncykler af god kvalitet. Du bestiller nemt den cykel, du vil have, på vores  

hjemmeside – så står cyklen klar til dig, når du ankommer til hotellet.  

Det eneste, du skal gøre, er at cykle og nyde ferien – nemmere bliver det ikke!

 

STRAND OG CYKLING PÅ MALLORCA
Forholdene på Mallorca er ideelle, og der er stor variation i udfordringerne. 

Efter du har brugt de første 10-20 kilometer på opvarmning fra Alcudia eller  

Playa de Palma, er du ved nogle af øens bedste og smukkeste stigninger.  

Herfra står den på hårnålesving og vidunderlige omgivelser. Hvis du har familien 

med, er der perfekte betingelser for, at de kan slappe af og hygge sig på de  

fantastiske strande eller de gode, familievenlige hoteller. GRAN CANARIA - DE PROFESSIONELLES LEGEPLADS

Terrænet har både stejle stigninger og enestående natur - perfekt for dig, der er 

vant til at cykle i bjerge. Og undervejs kan du få næsten lige så barske stigninger 

som i Alperne. Hvis du for alvor vil udfordres, kan du prøve kræfter med den  

berygtede Valley of the Tears. Øens højeste tinder er på ca. 2.000 meter, og det  

er ingen tilfældighed, at flere ProTour-hold træner netop her.
SE MERE PÅ SPIES.DK
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It’s time to
go higher. 

TACTILE

TECHNOLOGY

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR.

TACTILE TECHNOLOGY POWERED

BY SOLAR ENERGY, OFFERING

20 FUNCTIONS FOR EVERYDAY

USE INCLUDING ALTIMETER,

WEATHER FORECAST

AND COMPASS.

BOUTIQUES:  PARIS — LONDON — NEW YORK — BEIJING — HONG KONG — SINGAPORE — NEW DELHI — DUBAI — MOSCOW — ZURICH TISSOT WATCHES .COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

POWERED

BY SOLAR ENERGY

O F F I C I A L  T I M E K E E P E R

FASTE
06 Leder 
Endelig kom motionisternes højtid 
– sommeren! Og med den en masse 
dejlige oplevelser i sadlen.

08 Startskuddet
På Højer Dige i Sønderjylland kan 
du prøve kræfter med din kørsel i 
ekstrem sidevind, der på en god 
træningsdag kan nå op på 10 m/s.

10 Nyt og noter
Hvad mener Eddie Merckx om de 
nye letvægtsrammer, og hvad blev 
der egentlig af Ole Ritter, der som 
en af de eneste slog netop Merckx 
på enkeltstarten? Få svaret og 
seneste nyt fra cykelverdenen på 
notesiderne.

24 Sov og spis dig i form
Du kan træne nok så meget, men 
hvis ikke du får den rette kost og 
hvile, kommer du ikke langt. Få 
idrætsprofessorens bedste råd. 

30 Bliv skarp på spurten
Sådan får du mere punch i benene 
til at udholde den hårde disciplin 
med 11 effektive øvelser. 

36 Min spidskompetence: Kørsel 
i sidevind
Bjarne Riis har gennem tiden flere 
gange formået at splittet feltet ved 
at lade sine cykelhold bruge vinden 
på strategisk vis. Lær her hvordan.

42 CyclingWoman
Mød Bente Jensen, der gik fra at 
være superwoman til kræftpa-
tient – men som aldrig slap sit tag 
i cykelstyret undervejs i sin kamp 
tilbage til livet.

50 Min cykelpassion: 
Sophie Fjellvang-Sølling
Den danske skiløber bruger sin 
tid på de to hjul som alternativ 
træning – og til at samle ind til et 
godt formål.

FEATURES
14 Søren Kragh Andersen
Overgangen til professionel er ofte 
svært for unge, danske ryttere, 
men det 21-årige talent håber på at 
kunne bryde det mønster.

20 Getaway i Harzen
Det tyske smørhul ligger kun nogle 
timers kørsel fra Danmark og byder 
på smuk natur, onde bjerge og fine, 
brede veje. Det perfekte sted for en 
cykelweekend.
 
26 Når cykler bygger bro
Lars Løkke har gennem de seneste 
par år hjulpet unge mænd på kanten 
af samfundet gennem cykelløb og 
fællesskab i LøkkeFonden. Vi har 
mødt statsministeren til en snak om 
det sociale projekt.

34 Top 10: Overtroiske ritualer
Cykelryttere tyr gerne til ekstremer, 
når det kommer til at vinde løb – og 
går heller ikke af vejen for overtro, 
hvor det tilsyneladende kun er 
fantasien, der sætter grænser. 

40 Den dag jeg blev til Lars Bak
CyclingPlanets udsendte rytter 
havde en forrygende debut i TrædTil 
CyclingPlanet Forårsløbet, der blev 
afholdt i april på Bakken.

GEAR 
47 Gear og lir
Klassiske caps, fede flasker, stilet 
cykeltøj til kvinder, lækre carbonhjul 
og en sensor, der kan alarmere dine 
kontakter, hvis du styrter.

INDHOLD
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Endelig sommer – motio-
nisternes højtid! Men der 
har nu også været gang i 

den i foråret, blandt andet til det 
”belgiske Superbowl”, Flan-
dern Rundt, hvor Søren Kragh 
Andersen fik testet sine evner 
på brostenene. Vi mødte ham til 
klassikeren og tog en snak med 
ham om skiftet til det udenland-
ske prohold Giant-Alpecin, og 
om han kan forblive en vinder – 
eller synker han ned i hjælper-
rytteren anonymitet.

Der var også et langt og 
vinterligt forår, hvor kulde, regn 
og blæst var mere normen end 
undtagelsen. Med udgangs-

punkt i netop vinden tog vi til 
Højer Dige i Sønderjylland for at 
blive klogere på, hvad sidevind 
betyder. Vi fik samtidig en god 
snak med sidevindsstrategen 
over dem alle – Bjarne Riis – om, 
hvordan man udnytter vinden 
fra siden i et profelt.

I foråret var der dog enkelte 
gode solskinsdage. Én af dem 
var den 24. april – og hvilket 
held! For denne dag afviklede vi 
for fjerde gang CyclingPlanet Lø-
bet i samarbejde med TRÆDTIL 
og Kræftens Bekæmpelse, hvor 
over 900 motionister i korte rør 
trådte til for den gode sag. 

CyclingPlanets nye hold 

bestående af flygtninge, Team 
Ny i Gentofte, debuterede 
også denne dag, og lykken 
var fuldent, da medaljerne røg 
om nakken i målområdet. Læs 
løbsreportagen fra en sjov dag i 
sadlen på Bakken.

Vores statsminister Lars Løkke 
Rasmussen er som bekendt 
også en ivrig motionist. I sin 
sparsomme fritid cykler han ofte 
rundt på landevejene i selskab 
med LøkkeFonden, hvis formål 
er at give udsatte drenge en 
tro på, at de kan mere, end de 
tror – og samtidige lære dem 
mere disciplin og struktur til 
eksempelvis at vende tilbage til 
uddannelsessystemet.

På gear og lir-siderne har 
Morten Tornøe Pagh gravet dybt 
i producenternes sortiment og 
fundet det mest interessante 
frem på udstyrsfronten til mænd 
og kvinder, som både kan være 
need to eller nice to have. Jeg er 
selv blevet fristet og har opru-
stet min cykelgarderobe.

Jeg ved, at Sophie Fjeldvang-
Sølling også har udvidet garde-
roben. Læs bagerst, hvad det er, 
der fænger hende ved motions-
cykling, og hvordan hun forbliver 
passioneret omkring det.  

Jeg ønsker jer god læsning – 
og medvind på landevejen. 

Lars Maagaard
Projektchef

LARS LØKKE 
RASMUSSEN

”Cykling er en af de eneste 
sportsgrene, hvor man kan 

kommunikere samtidig med 
man dyrker sporten, og når 
man kan tale sammen over 
flere timer nedbryder det 

barrierer.”
Læs interviewet med Lars 

Løkke Rasmussen på side 26

BJARNE RIIS 
”Det er fascinerende, at 

vinden kan bruges taktisk, og 
det gør cykelsporten meget 

mere farverig.”
Læs interviewet med Bjarne 
Riis om kørsel i sidevind på 

side 36

SØREN KRAGH 
ANDERSEN 

“I sidste ende var det helt 
klart min egen beslutning og 
min egen mavefornemmelse, 
at Giant skulle være stedet, 

hvor jeg skulle starte min 
professionelle karriere.”

Læs interviewet med Søren 
Kragh Andersen på side 14

LEDER

DET SIGER DE  
INDE I BLADET

UDGIVER
Aller Media
Havneholmen 33
1561 København V
aller.dk 
cyclingplanet.dk

 

KONTAKT
Projektansvarlig
Lars Maagaard
lars.maagaard@aller.dk
Tlf. 5076 1629

Annoncer, sponsorat 
og samarbejde
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Tlf. 5076 1480
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REDAKTION
Design og produktion
Aller Client Publishing
allercp.dk
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Aller Client Publishing 
Ansv. chefredaktør
Heidi Lundehøj
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Camilla Folsach Madsen
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Peter Monrad
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Priser, kvalitets- og firma-
betegnelser i CyclingPlanet er 
vejledende, og CyclingPlanet 
tager forbehold for tryk- og 
tastefejl.
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Endelig kom 
motionisternes højtid!

SEE W HAT YOU’ V E 
BEEN MISSINGTM

Kan købes i udvalgte 
Pro� l Optik butikker 
og på pro� loptik.dk

Prizm_Road_20_8x27_8_ProfilOptik_mos.indd   1 2016-05-04   15:57

De 900 deltagere gav 
den gas under TRÆDTIL 

CyclingPlanet Forårs-
løbet i april, da den 

første forårssol endelig 
meldte sin ankomst.
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1. FOTO: BRIAN MARTIN RASMUSSENSTARTSKUDDET
ETAPE

EKSTREM SIDEVIND 

HØJER DIGE
OMRÅDE: HØJER, SØNDERJYLLAND
LÆNGDE: CIRKA FEM KILOMETER
GNS. VINDSTYRKE: 10 M/S

Helt nede ved den tyske grænse 
ud til Vadehavet ligger byen Højer, 
eller “byen bag diget”. Her ligger 
også Danmarks nok mest vindblæ-
ste stykke asfalt – med fuld kuling 
ind over land fra Vadehavet og 
Nordsøen. 
 Langs diget er der en gang- og 
cykelsti, der strækker sig cirka fem 
kilometer. Her kan du for alvor teste, 
hvordan dine evner er udi sidevinds-
kørsel med et par gode, lange 
intervaller, hvor cykelkammeraterne 
tvinges ind på hjul, og hvor syre 
slider stængerne i stykker.
 Højer Dige er anlagt for at 
beskytte oplandet mod oversvøm-
melser, og langs Tøndermarsken på 
Vestkysten blæser der altid en frisk 
sidevind.

Danmarks hårdeste sidevind 
Rytter: Bjarne Laugesen
Klub: Tønder Cykle Motion
Bopæl: Tønder
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Camping trækker 
op til 

1.600 kg.

Med klassens mest rummelige kabine er ŠKODA Octavia bygget til at rumme hverdagens små 
og store oplevelser. Vi har oven i købet fundet plads til masser af nyttigt standardudstyr som 
eksempelvis 9 airbags, multikollisionsbremse og aircondition. Læg dertil et elegant design og 
højt komfortniveau, så ved du hvorfor Octavia er det mest fornuftige bilvalg.

Sætter du den foran en campingvogn, klarer den jobbet på de europæiske lande- og motorveje 
uden slinger i valsen. Faktisk tager den helt op til 1.600 kg på krogen. Start med at lægge vejen 
forbi nærmeste ŠKODA-forhandler. Du fi nder den på skoda.dk

PLADS TIL LIVETS 
SMÅ EVENTYR

ŠKODA OCTAVIA. KLASSENS MEST RUMMELIGE

www.skoda.dk

Den viste bil er Octavia Hatchback Style 1.0 TSI 115 hk til kr. 260.000, vist med 18” Turini alufælge i sølvdesign og hækspoiler. Octavia 
Hatchback Active 1.2 TSI 86 hk fra kr. 199.000. Pris ekskl. lev.omk. (3.880 kr.) og evt. laktillæg. Forbrug ved blandet kørsel fra 15,4–27,0 km/l. 
CO2-emmision 99–149 g/km.   A+  – B

806296 Skoda Octavia annonce 208x278mm.indd   1 04/05/16   16:46
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Tekst: Brian Martin Rasmussen

Vidste 
du ...

(OL-special)

… at briten sir Bradley 
Wiggins har vundet OL-
guld både på banen og 

landevejen?
Han har vundet syv OL-

medaljer, heraf fire af guld. 
I årene 2000 til 2008 på 

banen, og i 2012 i London 
vandt han OL-guld i enkelt-
start. Wiggins er en af de 
mest alsidige cykelryttere 
nogensinde, og har også 
vundet Tour de France, 
VM-guld i enkeltstart og 
holder timerekorden på 

54.526 meter (7. juni 2015). 

… at Danmark ikke har 
vundet en OL-medalje i 
landevejscykling siden 
Rolf Sørensens sølvme-

dalje i 1996? 
Det er dog blevet til flere 
medaljer på banen: Guld 

i 2012 (Lasse Norman 
Hansen i omnium) og sølv 

i 2008 i fire kilometer 
holdforfølgelsesløb.

HOLD ØJE MED

PowerAxl er navnet på en ny 
effektmåler til cykler, der viser, 
hvor stor en effekt du yder i watt. 
Den udmærker sig ved, at du kan 
anvende den på alle cykeltyper 
og flytte den mellem de forskel-
lige cykler, du bruger. 

 Det er den første universelle 
ANT+ watt-måler på markedet, 

og den er kompatibel med 
alle ANT+ computere, der 

understøtter effektmåling. 
PowerAxl bruger et CR2032-

batteri, har et effektområde 
mellem 0 og 2500 watt og et 
kadenceområde på 30-240 
omdrejninger pr. minut.
 Målingen bliver udført i 
venstre side ved at indsætte en 
kort aksel mellem pedalen og 
pedalarmen. Af hensyn til sym-
metri kan der indsættes en aksel 
uden føler i højre side.

 

Den danske producent forventer 
at kunne sælge wattmåleren på 
poweraxl.com efter 1. september 
2016. Pris: 3.495 kr. 

BMX-køreren Simone 
Tetsche er et af Dan-
marks medaljehåb 

ved OL i Rio. Den 22-årige 
BMX-kører havde en fan-
tastisk 2015-sæson, hvor 
hun vandt medalje til årets 
tre mesterskaber: guld ved 
European Games, bronze 
ved VM og sølv ved EM. 

I juni 2016 fik hun en 
fjerdeplads i world cup-
pens første afdeling efter 
tre af sportens store stjer-
ner (som blev nummer 1, 3 
og 5 ved OL i London). Og 
i begyndelsen af april kom 
hun på podiet for første 
gang med en sølvmedalje 
efter verdensmesteren fra 
2013, Caroline Buchanan. 
Simone er dermed godt 
på vej til at have sikret sig 
kvalifikation til OL. I maj 
kører hun VM i Colombia. 
I slutningen af 2015 blev 
hun kåret til Årets Fund 
af Politiken, DIF og Team 
Danmark.

Simone Tetsche

Danskudviklet universel 
wattmåler

Den 22-årige Simone 
Tetsche blev i 2015 
kåret til Årets Fund 
af Politiken, DIF og 

Team Danmark.
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“UCI har en vægtgrænse på 6,8 kilo 
for hele cyklen, men det er rammens 
meget lave vægt, der bekymrer mig. 
Når man kører ned ad et bjerg med 
en ramme på omkring et kilo, er det 
ikke rytteren, der kører på cyklen, 
men cyklen der kører med rytte-
ren – og det er farligt. Vi ser tit, at 
rytterne ikke kan styre deres meget 
lette cykler, og mange rammer går i 
stykker i styrt, og det er ikke sikker-
hed i min bog.”
Eddy Merckx, levende cykellegende og ver-
dens mest vindende cykelrytter med 525 sejre.

TALENTUDVIK-
LING PÅ HØJT 
PLAN
’Stålsat’ af Morten Ben-
nekou handler om at 
udvikle talent. Ikke blot 
udøvernes, men også 
trænerens talent. Det 
er helt afgørende for 
udøvernes udvikling, 
at du som træner er 
motiveret for at udvikle 

dig – både som træner, leder og menneske. Stål-
sat giver et inspirerende indblik i en lang række 
succesfulde træneres og udøveres tanker om 
trænergerningen, talentudvikling og det mind-
set, der gør det muligt at blive en af verdens 
bedste på sit felt. Morten Bennekou er sportsdi-
rektør på Giant-Alpecin, men har stået i spidsen 
for talentudviklingen i Danmarks Cykle Union i 
en årrække, både som ungdomslandstræner og 
udviklingschef, og han er en af Danmarks bedste 
talentudviklere. ‘Stålsat’ af Morten Bennekou, 300 
kr. på gyldendal.dk

GOD STIL PÅ 
LANDEVEJEN
12 af Danmarks bedste 
cykelryttere har dannet 
fællesskabet Danske 
Professionelle Cyclisters 
Club, og har sat sig for at 
redde cykelsporten fra 
kompressionsstrømper, 
neontøj og dråbehjelme. 
Bogen indeholder masser 
af råd om udstyr, påklæd-

ning, adfærd og træning – samtidig er den spæk-
ket med underholdende anekdoter og inspire-
rende røverhistorier fra blandt andre Brian Holm, 
Jesper Skibby, Bjarne Riis, Rolf Sørensen og Dan 
Frost. Bogen henvender sig til de tusindvis af dan-
skere, for hvem cykling ikke er en transportform, 
men en livsstil – passionerede fans, eliteryttere 
og motionister, der dyrker cyklingens autentiske 
kultur, og som vil vide mere om landevejssportens 
traditioner og legender.
’Sort kaffe og hvide sokker – takt, tone og tradition 
på landevejen’ af Tonny Vorm, 299 kr. på saxo.com.

BLIV DIN EGEN 
CYKELBYGGER
Vil du gerne eje en 
cykel, som ingen andre 
har, og som du selv 
har lavet? ‘Byg din 
egen cykel’ er til dig, 
som vil i gang med at 
bygge din egen cykel 
og er en slags cykel-
kogebog med udførlige 
beskrivelser og billeder 

af, hvordan værktøjet fungerer, hvor og hvordan 
man finder de rigtige reservedele, og hvilke ele-
menter en cykel er bygget op af, samt hvordan 
man skiller og samler den fra A til Z. 
Bogen tager læseren i hånden og guider 
letlæseligt fra reservedele til færdig cykel. Flotte 
billeder illustrerer og underbygger teksten og 
viser, hvordan man kan forvandle selv det mest 
forældede cykel-lig til en funklende flot, ny cykel 
fra sit eget hjem.
'Byg din egen cykel' af Christian Rindorf, 150 kr. 
på muusmann-forlag.dk

Ole
Ritter

HVOR BLEV DE AF?

74-årige Ole Ritter var 
Danmarks største 
cykelstjerne i 1960'er og 

70'erne. Han var en hårdfør 
tempomaskine, og har som 
en af kun få cykelryttere slået 
selveste Eddy Merckx på 
en enkeltstart. Ritter fik sit 
internationale gennembrud 
i 1968, da han slog timere-
korden i Mexico ved at cykle 
48,653 kilometer. Han havde 
rekorden i fire år inden Mer-
ckx slog den. Ritter leverede 
både resultater på banen og 
landevejen og vandt i alt fire 
etaper i Giro d'Italia samt to 
sølvmedaljer ved VM i 1962, 
mens han slog i alt ni ver-
densrekorder på banen.

I sit cykellivs efterår vandt 
Ole Ritter flere seks-dages-
sejre, og da han stoppede 
karrieren i 1978, havde han al-
lerede grundlagt Ritter Cykler 

i Lyngby, som vennen Bent 
Isaksen i dag ejer og driver. 
Ritter har stadig sin anden 
virksomhed, Ritter Plus, der 
importerer et bredt udvalg af 
cykeludstyr. 

I 1998 arrangerede han 
motionsløbet Ritter Clas-

sic første 
gang. Et løb der var meget 
populært, frem til sidste løb 
blev kørt i 2012. I 2013 udkom 
bogen ‘Ritter’ om Ole Ritters 
liv. Ole Ritter blev optaget 
i dansk idræts Hall of Fame 
ved etableringen i 1992.

MÅNEDENS 
CITAT

3 bognyheder

På hjul fra kyst til kyst
Coast2Coast Jylland er navnet på Danmarks ny-
este motionsløb, der går på tværs af Jylland – fra 
kyst til kyst. 20. august går starten på vestkysten i 
Søndervig i retning mod målet: Den legendariske 
Aarhus Cyklebane. Ruten på 190 km med 1.500 
højdemeter har ni kategoriserede stigninger 
og de første 100 km vil blive kørt med master. 
Undervejs kommer rytterne gennem en fantastisk 
natur, hvor de først kører gennem det barske, 
flade vestjyske landskab, hvorefter de midt- og 
østjyske bakker skal forceres, inden de kører i mål 
i hjertet af Aarhus i en ren Paris-Roubaix-stemning 
af livemusik, god mad og hygge.
Læs mere på coast2coastjylland.dk 

Dansk cykelmesse blev 
internationalt tilløbsstykke
Skandinaviens største cykelmes-
se, Copenhagen Bikeshow, der 
blev afholdt i midten af marts, 
er på to år blevet en stor succes. 
Knap 14.000 besøgende lagde i 
år vejen forbi Lokomotivværkste-
det på Vesterbro. Det var en stig-
ning på 30 procent, og der var 
medier fra 10 forskellige lande 
tilstede for at dække messen. 
I år var der udstillere fra både 
Danmark, Tyskland, Sverige, 
Frankrig, Italien, USA, Taiwan og 
Bangladesh på Copenhagen Bike 
Show 2016.

Skulle du være ude for et uheld på landevejene, kan du sikre dig, at de 
implicerede hurtigt kan finde information om din identitet og dit helbredmed 
et Djuva ID-armbånd. Her står der også kontaktoplysninger til dine pårørende, 
og dermed giver du førstehjælperen en mulighed for at hjælpe dig bedre, hvis 
du for eksempel ikke selv er i stand til at tale. Armbåndet kan give dig tryghed 
både på cyklen, under løbeturen, og når 
du udøver andre former 
for fysisk aktivitet. 
Djuva.dk. Pris: fra 
199 kr.

FÆLLESTRÆNING
Meld dig ind i CyclingWomans 
Facebookgruppe CyclingWoman, 
og få information om træningsdage 
og kommende events. CyclingWo-
man har træning hver tirsdag med 
afgang fra Wellcome Fitness & Spa i 
Hellerup. Der er fokus på sikkerhed, 
og vi kører rulleture, bakketræning 
og har lettere temposkift på hjemtu-
ren. Alle kan deltage, vi kører i flere 
niveauer, og vi venter ved punkte-
ringer. Vi glæder os til at se dig!

Tryghed lige ved hånden 

DELTAG I 

TRÆDTIL DANMARK,

OG STØT KAMPEN 

MOD KRÆFT I 

10 DANSKE BYER 

28. AUGUST
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Det har ikke skortet på talenter i dansk cykelsport, men overgangen  
til professionel har også ofte betydet et skifte fra vinder til hjælperytter 
for unge danskere. 21-årige Søren Kragh Andersen kan måske være en 
af dem, der vil skille sig ud og bryde det mønster. 
TEKST: KIM PLESNER · FOTO: JAKOB K. SØRENSEN
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ER ER noget me-
get selvsikkert over den måde, Søren Kragh 
Andersen beskriver sin karrierestart på. Og 
måden hvorpå han opridser sine muligheder 
på den professionelle scene. Selvsikkert, men 
ikke selvsmagende. Usentimentalt og vel-
overvejet. Især for en 21-årig knægt fra Mid-
delfart at være.

For det var dér, det hele startede. På begge 
sider af Lillebæltsbroen. I Middelfart og Fre-
dericia. Først i Fredericia CC som otteårig, 
hvor storebror Asbjørn var startet to år tid-
ligere og siden i Middelfart Cykel Club fra 
2004. En klub Sørens far var 
med til at starte. Herefter gik 
ungdomskarrieren over Team 
Roskilde Junior og Trefor inden 
det store professionelle spring 
til Giant-Alpecin. En beslutning 
truffet på baggrund af både in-
stinkt og rådgivning.

“Først og fremmest var det 
min egen fornemmelse, at det var det rigtige 
hold. Men jeg havde også folk omkring mig, 
jeg rådførte mig med. To fra Trefor, der var 
meget tæt på mig sidste år: Allan Johansen 
og Brian Petersen. De er mine rigtig gode 
venner, og de vil gerne hjælpe, så dem snak-
kede jeg meget med om, hvad de synes. Og så 
snakkede jeg også med den daværende U23-
landstræner Morten Bennekou og min agent 
Joona Laukka,” forklarer den unge komet.

“I sidste ende var det helt klart min egen 
beslutning og min egen mavefornemmelse, at 
Giant skulle være stedet, hvor jeg skulle star-
te min professionelle karriere,” tilføjer Søren 
Kragh Andersen, da CyclingPlanet møder 
ham i hans nye hjemby Girona, nord for Bar-
celona, hvor han netop har overstået sit første 
World Tour-løb, italienske Tirreno Adriatico. 

MED BROR TIL SPANIEN
Siden de begyndte med at cykle som helt 
små drenge, har Søren og Asbjørn Kragh An-
dersen fulgtes ad det meste af tiden. Og på 

tærsklen til et professionelt udenlandseven-
tyr besluttede de sig også for at finde en lej-
lighed sammen i catalanske Girona.

“Det har ikke været noget problem at flytte 
hjemmefra, men det er da en stor omvælt-
ning for mig. Jeg synes selv, jeg klarer det me-
get godt. Den største omvæltning er nok, at 
jeg nu skal vaske mit eget tøj og lave min egen 
mad,” konstaterer den unge dansker med et 
smil på læben.

Mens Søren kører for Giant-Alpecin, har 
storebror Asbjørn startet sin udenlandskar-
riere hos det franske Pro Continental-hold 
Delko Marseille Provence. Men træningsmil-
jøet i Girona får de altså begge glæde af de 
kommende sæsoner.

“Logistikken i Girona er nem. Jeg behøver 
ikke have en bil. Man kan tage toget til Barce-
lona. Ja, Girona er bare en fed by for cykelryt-
tere at være i. Der er rigtig mange ryttere og 
et godt træningsmiljø.” 

Ud over de danske cykelbrødre, bor også 
Magnus Cort, Michael Carbel og Lasse Nor-
man også i Girona, hvor en del nordmænd, 
hollændere og amerikanere også holder til.

“Min bror og jeg rejser selvfølgelig meget 
og kører forskellige løbsprogrammer, men 
omkring halvdelen af tiden vi er hernede, 
er vi her sammen. Det er også meget fedt, 
at man nogen gange bare kan være alene, og 
andre gange er der én, som man kender rig-
tig, rigtig godt. Og ellers er det jo ikke noget 
problem at flyve hjem, hvis jeg har brug for at 
være i Danmark.” 

FALMENDE TALENTER
Dansk cykelsport har gennem længere tid 
haft det problem, at mens der er masser af 
talenter, som laver store resultater rundt om-
kring i Europa, så er det som om, at talenterne 
blegner, når skridtet skal tages op på højeste 
niveau. Men måske er der en ændring på vej? 
Det er Søren Kragh Andersens opfattelse.

“De store hold rundt omkring i verden re-
spekterer mere og mere danske cykelryttere. 
Dansk cykelsport går kun én vej, og det er 
opad, det er jeg ret sikker på – selvom jeg kun 
har været professionel i nogle måneder, eller 

sådan noget.”
Søren selv er måske et af de bedste bud 

på en dansk mønsterbryder, hvis tendensen 
med falmende talenter skal stoppes. Alle-
rede i sit første løb for Giant-Alpecin vandt 
han ungdomskonkurrencen og sluttede på en 
sjetteplads sammenlagt i Tour of Qatar. Godt 
nok ikke verdens største cykelløb, men hans 
indsats undgik ikke opmærksomhed fra nær 
og fjern.

“Der kommer selvfølgelig også hårde peri-
oder, men lige nu der er livet sgu meget fedt. 
Selvfølgelig er det nogle hårde cykelløb, jeg er 
ude at køre, men det hele bliver meget nem-
mere, hvis du glæder dig til at komme ud og 

køre med dine holdkammerater. Det var mit 
første punkt på listen over målsætninger: at 
blive en integreret del af holdet hurtigst mu-
ligt. Og det går rigtig godt, og det er jeg glad 
for.”

 
DEN PROFESSIONELLE FORSKEL
Trods den gode sæsonstart, mærker Søren 
Kragh Andersen tydeligt forskellen på con-
tinental og World Tour-niveau. På flere om-
råder. Men spørger man ham om, hvad den 
største forskel er, så er svaret “professiona-
lisme.” 

“Der er forventninger til staff, der er for-
ventninger til ryttere. Vi rejser mange dage. 

Jeg er mere sammen med mine holdkamme-
rater, end de er med deres familie og børn. 
Det er et job, men man skal også huske at 
nyde det som sin hobby samtidig. Det er et 
meget specielt arbejde – det har jeg fundet 
ud af.” 

For Søren er det i det hele taget vigtigt ikke 
at miste passionen for sporten, selvom det 
hele bliver mere professionelt.

“Det er en speciel verden. Der er nogen, de 
tager det som et arbejde efter et par år. Men 
jeg tror hovedparten virkelig nyder det og 
elsker at cykle, fordi det er deres hobby. Det 
er den vej, jeg går. Jeg føler ikke det bliver 
mit arbejde det her. Der kommer et liv efter 

“ Der kommer selvfølgelig også 
hårde perioder, men lige nu, 
der er livet sgu meget fedt.”

PORTRÆT

Søren Kragh 
Andersen i sin Paris-

Roubaix-debut på 
de frygtede brosten 

i Arenbergskoven.

BLÅ BOG
Født 10. august 1994

UNGDOMSKLUBBER 

Fredericia CC, Middelfart CC, 
Team Roskilde Junior

CONTINENTALHOLD 

Trefor

WORLD TOUR HOLD 

Giant-Alpecin

VIGTIGSTE SEJRE

•  Vinder af ungdomskonkurren-
cen og nummer seks samlet i 
Tour of Qatar 2016

•  To etapesejre i Tour de l’Avenir  
(ungdommens Tour de France) 
2015

•  To etapesejre og samlet vinder 
af ZLM Roompot Tour 2015

•  Etapesejr i Tour des Fjords 2015

•  Vinder af U23 Danmarksme-
sterskabet i enkeltstart 2014
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cykling. Sådan tror jeg altid, jeg vil have det. 
Cykling er for mig min fritid, og selvom jeg 
bruger al min tid på det nu, så er det stadig 
min fritid. Jeg elsker, at jeg kan bruge al min 
tid på min fritid – hvis man kan sige det så-
dan.”

DRØMMEN OM FLANDERN 
Søren Kragh Andersen ved godt, at selvom 
han er kommet godt fra start, så handler den 
første tid mest om at lære og vænne sig til den 
nye tilværelse og det nye højere niveau.

“Jeg har ikke rigtig sat mig nogle ambitio-
ner rent resultatmæssigt i år. For mig hand-
ler det om at lære og blive en del af gamet på 
det her niveau, og så må jeg se næste år. Der 
er ikke noget pres på mig, hverken fra min 
egen side eller fra holdet. Jeg prøver bare at 
arbejde så hårdt som muligt med træning og 
med fokus og koncentration, du ved. Prøver 
at arbejde med mig selv, og så kan vi tage re-
sultater til den tid,” siger Søren Kragh Ander-
sen og tilføjer, at han godt kunne tænke sig at 

blive en bedre enkeltstartsrytter, en lidt bedre 
klatrer og samtidig prøve at blive stærkere, så 
han kan klare sig i de lange endagsløb.

Hans store drøm er at vinde Flandern 
Rundt samt et ugelangt etapeløb såsom Post 
Danmark Rundt eller Eneco Tour.

Hvad der skal til, og hvad det hele bliver 
til, er selvfølgelig svært at spå om. Men der er 
ingen tvivl om, at Søren Kragh Andersen er 

et stort talent, og at han er kommet godt ind 
på den professionelle scene. Så langt så godt.

“Som du måske kan høre, føler jeg mig 
glad og tilfreds med det sted, jeg er nu. Mit 
cykelhold, hvor jeg bor, og at jeg har ro om-
kring mig. Det ved jeg, er vigtigt for mig. Så 
jeg føler, at basen er, hvor den skal være – og 
så er det egentlig bare op til mig selv at gøre 
arbejdet færdigt.” 

PORTRÆT

En af de personer, der 
rådgiver Søren Kragh 
Andersen, er hans 

tidligere U23-landstræner 
og nuværende coach hos 
World Tour-mandskabet, 
Giant-Alpecin. Det er også 
Morten Bennekous første 
møde med cykelsporten på 
absolut øverste niveau, og 
han ser mange potentielle 
faldgruber i overgangen 
mellem talent og fuldblods-
professionel.
 “De kommer ud i en 
verden, der er mere profes-
sionelt bygget op, og det 
kan godt være skræmmende 
for nogle, tror jeg. At de går 
fra, at det er en leg eller 
hobby til virkelig at satse på 
det som en levevej. Det får 
tiøren til at falde for nogen, 
som tænker: “Uha, nu er 
det blevet alvor. Nu er der 
forventninger til mig, og 
hvis jeg ikke opretholder mit 
niveau eller bliver bedre, så 
har jeg ikke et job om to år.”

Nederst i hierarkiet
Morten Bennekou peger 
også på den rolle, den ny-
professionelle rytter skal ac-
ceptere at indtage, såvel på 
sit hold som i feltet blandt 
de øvrige kolleger.
 “Du skal være indstillet 
på, at det hele er lidt mere 
skarpt. Der bliver set på 
tingene med nogle andre 
øjne. Ikke bare fra din egen 
arbejdsgiver, men for hele 

feltets vedkommende. Det 
bliver lidt mere kommercielt. 
Det bliver lidt mere alvorligt. 
Resultaterne og forskellen 
mellem succes og fiasko 
betyder lige lidt mere, end 
man har været vant til.”
 Bennekou noterer sig 
også, at de danske talenter 
skal arbejde lidt med 
opfattelsen af dem selv, når 
de kommer ud i den store 
verden, hvor ingen nødven-
digvis lægger mærke til dig.
 “Og så er der jo det her 
med at starte helt nederst i 
hierarkiet og arbejde sig op. 
Selvfølgelig kan det være 
skræmmende, hvis man har 
været feteret og sat på en 
piedestal, lige siden man 
var ungdomsrytter. At man 
pludselig står derude og 
umiddelbart er et nummer 
i rækken i starten. Det kan 
også nemt skræmme en 
ung, forkælet dansker.”

Mange forventninger
Morten Bennekou betegner 
Søren Kragh Andersen mere 
som en klassikerrytter end 
en Grand Tour-rytter, men på 
kort sigt er der ikke forvent-
ninger om store resultater.
 “Vi forsøger at holde de 
umiddelbare forventninger 
nede. At han gjorde det godt 
i Qatar er ikke ensbetydende 
med, at vi forventer, han 
kører top-5 på en etape i Tir-
reno Adriatico. Vi forventer 
heller ikke, at han laver 

resultater i klassikerne. Vi 
forventer, at han bliver ved 
med at træne seriøst og 
målrettet, og at han udfylder 
de roller, han får tildelt i 
cykelløbene.” 
 På den længere bane er 
forhåbningerne fra Benne-
kou af en lidt mere generel 
karakter.
 “Jeg forventer en rytter, 
som har chancen for at tage 
nogle sejre, fordi han har 
en god afslutning uden at 
være decideret sprinter. 
Nu er løbene blevet en 
tand længere og en tand 
hårdere, men generelt har 
han altid haft en god spurt 
efter hårde cykelløb på de 
niveauer, han har befundet 
sig på. Og det håber jeg, 
han kan oparbejde på dette 
niveau inden for nogle år.”

“  MAN GÅR FRA AT VÆRE FETERET  
TIL BLOT ET NUMMER I RÆKKEN”

T R Æ N E R E N S  G O D E  R Å D

Som tidligere U23-landstræner har Morten Bennekou 
set mange talenter kæmpe med den svære overgang til 
at blive professionel – og komme nederst i hierakiet.

MØD BUBBER TIL LØBET
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I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse arrangerer CyclingPlanet i år et 
fornøjeligt cykelløb for hele familien på Bakken. Ved at træde i pedalerne 
til enten familieløbet eller motionsløbet, støtter du Kræftens Bekæmpelse 
med henholdsvis 50 eller 80 kr.
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INKL. TURBÅND  

TIL BAKKEN

“ Jeg føler, at basen er, 
hvor den skal være – og 
så er det egentlig bare 
op til mig selv at gøre 
arbejdet færdigt.”

3  R Å D  F R A  M O RT E N 
B E N N E KO U  T I L 
S Ø R E N  K R A G H 
A N D E R S E N  
1 Se frem i stedet for tilbage
2 Hold fokus på opgaven
3  Vær klar til at modstå 

modgang
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Der blev afholdt DM i landevejscykling i 
2008 og 2014 i Svanninge Bakker

Brocken
DEN LANGE, UDMARVENDE 
OG HISTORISKE

B rocken er Nordtysklands 
højeste punkt, beliggende 
1.142 meter over havets 

overflade. Danskere kender 
bedre bjerget som Bloksbjerg, så 
hvis du indfinder dig på toppen, 
kan du passende kigge efter de 
velkendte kosteskafte. Hele stig-
ningen er godt 14 kilometer med 
start i byen Elend men stiger kun 
4,5 procent i snit.

 “De første otte kilometer er 
rimelig humane, og der stiger 
den med cirka tre procent i snit, 
men den bliver stejl de sidste 
fem til seks kilometer, hvor du 
kører ind i nationalparken. Stejl-
heden kommer lidt i trapper, og 
den stiger op til 15 til 16 procent, 
så det er lidt som at køre opad i 
en rutsjebane. På toppen ligger 
et rigtig fint udsigtspunkt og en 

radarstation fra jerntæppets tid. 
Det er også muligt at komme 
op med en togbane, så der kan 
være mange turister til fods. 
Du skal samme vej ned, så vær 
forsigtig, for du vil ramme rutsje-
banefornemmelsen, og det kan 
være lidt farligt, hvis du får rigtig 
meget fart på.”

Goslar: Herren Straße 
og Breite Straße
DE HÅRDE 
OG STEJLE MURE

H erren Straße og 
Breite Straße er 
to meget stejle 

gader, hvor du virkelig 
kan teste dine eksplosive 
bjergben af på en såkaldt 
“mur” i cykeljargon. 
Stigningerne er kun 
omkring 500 meter, men 
har en gennemsnitslig 
stigningsprocent på 11,6 
procent, og den stiger til 

omkring 18 procent nær 
toppen. “Disse gader er 
god powertræning, fordi 
du må stå op i pedalerne 
hele vejen. De minder 
om Kiddesvej i Vejle. De 
er bare fire til fem gange 
så lange. Det er bygader 
med mange huse, der er 
så stejle, fordi folk gerne 
vil have en god beliggen-
hed og udsigt.”

Sankt Andreasberg
DEN VARIEREDE STIGNING  
MED SMUK UDSIGT

S t. Andreasberg ligger i det 
sydlige Harzen og er den hø-
jest beliggende by i Harzen. 

Byen ligger lige op ad Nationalpark 
Harz, hvor der er både skov, klipper 
og dale og frem for alt en klar og 
frisk bjergluft og lækkert cykelter-
ræn. “Selve Sankt Andreasberg er 
en fire kilometer lang stigning, som 
du kan køre opad fra flere sider. Den 
ene side kører du på et plateau, og 
det er forholdsvis blødt i procent. 
Der er også mulighed for at køre en 

mere regulær stigning op gennem 
skoven. Der er en fantastisk udsigt 
fra byen, hvor du kan se langt. 
Stigningen er naturmæssigt fed, 
men den er stejl. Der kommer stejle 
passager på over 10 procent, hvor 
du virkelig udfordres, og det er en 
stigning, der trækker søm ud. Fra 
den anden side er den mere human. 
Den minder meget om Pyrenæerne 
beliggende i et skovområde – den 
er bare knap så lang.”

TJ E K  DÆ K  O G  B R E M S E R !
Sørg for at have gode dæk og bremser  på din cykel, så du kan bremse hårdt.  Nogle steder kan du nemlig nå op på 100 kilometer i timen,  hvis du giver slip.

GOSLAR
Nord for Harzen midt i den idylliske 
natur ligger den største by, Goslar, 
med sine 40.000 indbyggere. Her er 
bjergenge, skove, opdæmmede søer 
og badesøer. Goslar er UNESCO-Ver-
denskulturarvsby og med tårne, talrige 
kirker, farverige bindingsværkshuse og 
brolagte gader danner de et stemnings-
fuldt, middelalderligt bybillede. Der er 
både Bed & Breakfast med morgenmad, 
lejligheder hvor du selv sørger for det 
hele og kurhoteller, og byen er et godt 
udgangspunkt for gode cykelture.

SANK ANDREASBERG
Bjergbyen Sank Andreasberg er en 
gammel sølvmineby og er et ægte kur-
sted på toppen af et bjerg. Ifølge Allan 
Johansen findes der ikke noget bedre 
end at sidde på terrassen af Berghotel 
Sankt Andreasberg og kigge udover 
hele området, mens man får en kold øl 
efter en lang tur på cyklen.

PÅ DETTE TIDSPUNKT 
ER DET BEDST
Da Harzen er et stort 
bjerg- og skovområde, 
kan vejret være lune-

fuldt, og vejret er mest stabilt fra maj 
og henover sommeren. Temperaturen 
er generelt højere end i Danmark, og du 
kan mærke en tydelig forskel i vejret fra 
Danmark.

SÅ LANG TID SKAL DU 
VÆRE VÆK
Fire til fem dage vil 
være optimalt, så du 
kan nå alle stigninger 

og komme rundt i området. En god 
forlænget weekend giver muligheder 
for at prøve lidt af hvert.

SÅDAN KOMMER DU 
DERNED
Harzen ligger cirka 450 
kilometer syd for den 
dansk-tyske grænse, og 

du når frem efter fire til fem timer i bil 
fra Jylland.

FOR MTB-ENTUSIASTEN
Du kan sagtens kombinere en tur til 
Harzen med både mountainbike og lan-
devejscykel, for de store skovområder 
byder på masser af gode singletracks, 
hvor du virkelig bliver udfordret.

HVOR, 
HVORNÅR 
OG HVORDAN

SEJ CYKLING I  
DE TYSKE BJERGE 
–SEHR WUNDERBAR!
Brede, velholdte veje, masser af skov og små, onde bjerge gør Harzen til det 
perfekte sted, hvis du skal på cykelweekend. Og så ligger det kun fire til fem 
timers kørsel fra Danmark. Tidligere professionel cykelrytter Allan Johansen 
kender området rigtig godt og tager dig med rundt på de tyske veje.
TEKST: BRIAN MARTIN RASMUSSEN · FOTO: LARS KALETTA OG ISTOCK.

GUIDE



apollorejser.dk

NÅ DINE MÅL
PÅ PLAYITAS

1 million kvadratmeter legeplads – så enkelt kan Playitas på Fuerteventura beskrives. 
Mulighederne for træning og fysisk aktivitet er i princippet uendelige.

AkA Playitas er det perfekte sted, når du enten vil gå dybere 
ned i den sport du dyrker, prøve nye spændende sports-
grene med eks perter der hjælper dig i gang, eller du bare 
gerne vil være aktiv på din ferie med masser af mulighe-
der. Playitas har f.eks. en af de største cykel-centre på De 
Kanariske Øer, et dedikeret cross-fi t og bokseområde, en 
Olympisk pool på 50 m, et 500 kvadratmeter fi tnesscenter, 
tennisbaner, løberuter, indendørshal med badminton, 
bord tennis, hockey og meget mere. Med en placering i en 
bugt, med forholdsvis stille veje er Playitas et paradis for 
triatleter, men det mest po pulære, er de mange trænings-

pas af forskellig art. Da vi har masser af plads at boltre os 
på, deltager alt fra 20 til 150 på hvert hold. Er du til golf, ja 
så har Playitas sin egen 18 hullers golfbane med eget klub-
hus. På Playitas kan du vælge mellem at bo på Aparthotel, 

Hotel eller i Villa på 120 m2 med egen pool.

Se mere om Playitas på apollorejser.dk 
og gør som 25.000 andre danskere der 
rejser med Apollo på aktiv ferie. 

Playitas Aparthotel - 2-vær. lejl. 

rejs 1 uge fx d. 28/8 fra 3.498,-
Playitas Villa 

rejs 1 uge fx d. 28/8 fra 4.448,-
Playitas Hotel inkl. morgenmad 

rejs 1 uge fx d. 28/8 fra 3.698,-

Apollo Playitas opslag 416x278_cyclingPlanet.indd   2-3 09/05/16   09:36
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HVAD SKAL DU SPISE?
Få gode råd på teamdanmark.dk 

Søg på ‘sportsernæring’ under punktet ‘eksperter’

Forestil dig to cykelryttere. Den ene spiser ikke i en måned, og den 
anden træner ikke i en måned. Derefter mødes de og laver den 
samme test. Hvem tror du vil klare sig bedst? 

 Det er Lars Nybo, professor på Institut for Idræt på Københavns 
Universitet, og ekspert i træningsfysiologi, der stiller spørgsmålet. 
Det er naturligvis sat på spidsen, for selvom menneskekroppen godt 
kan overleve en måned uden mad, men kun på vand, så vil man være 
ekstremt afkræftet. Men spørgsmålet er centralt i forståelsen af, hvor 
vigtigt det er at give vores muskler ro og næring for at optimere træ-
ningen.

“Det er egentlig ret enkelt. Hvis en muskel altid er aktiv eller ikke får 
næring, vil genopbygningsfasen udeblive, og hvis betingelserne ikke 
er helt optimale, vil musklen ikke respondere lige så effektivt på den 
træning, den udsættes for. Derfor er restitution mindst ligeså vigtigt 
som træningen – og kost og hvile er klart de to vigtigste parametre i 
forhold til at restituere optimalt,” siger Lars Nybo.

Rolig og uafbrudt søvn
Når vi træner, nedbryder vi vores muskelfibre og nervebaner. De bliver 
kun genopbygget og bliver stærkere til næste gang, de belastes – hvis vi 
altså giver dem hvile og næring.

“Med hvile menes der, at man holder sig i ro og eksempelvis sidder 
eller ligger ned. Det nytter ikke noget, at man træner, og så har en 

lang og fysisk aktiv arbejdsdag bagefter, for 
så får musklen ikke tilstrækkeligt med hvile, 
og du får ikke gavn af træningen på samme 
måde,” lyder det fra eksperten, der henviser 
til manges yndlingsbeskæftigelse efter træ-
ning – søvnen – som en vigtig faktor.

“En vigtig del af menneskets hvile er søv-
nen, hvor vi giver vores muskler og central-
nervesystem den optimale ro. Der findes ikke 
klare retningslinjer for, hvor meget man skal 
sove om natten, men det er klart, at det er en 
fordel at være smart i sin restitution, så man 
skal optimere sin søvn, så den bliver rolig og 
helst uden afbrydelser,” forklarer professor 
Lars Nybo, der selv er ivrig cykelrytter og har 
trænet og vejledt nogle af Danmarks bedste 
cykelryttere og triatleter.

Tank op med kulhydrater
Hvile giver musklerne ro, og maden sørger 
for, at vi genopbygger kroppens energilagre, 
så vi er klar til næste træning.

“Ved udholdenhedstræning bliver det sam-
lede energibehov større, og kroppen har der-
for behov for kulhydrat. Selv når man træner 
kort og hårdt på cyklen, giver det stadig en 
betydelig nedbrydning af kulhydrater i krop-
pen og dermed er behovet for at fylde på med 
kulhydrater bagefter vigtigt,” siger Lars Nybo, 
der peger på, at det er i udholdenhedstrænin-
gen behovet for kulhydrat er størst, mens der 
ikke er samme behov for kulhydrat ved et 
hårdt styrketræningspas. 

SELVOM DU TRÆNER NOK SÅ HÅRDT OG EFFEKTIVT OG SLIDER 
LANDEVEJENE OP MED ET KRAFTFULDT TRÅD, ER DU ALLIGEVEL 

KUN HALVVEJS I MÅL. KOST OG HVILE ER NEMLIG MINDST 
LIGESÅ VIGTIG I JAGTEN PÅ DE GODE BEN.

TEKST: BRIAN MARTIN RASMUSSEN · ILLUSTRATION: MIKKEL HENSSEL 

Sov og spis dig i form
ERNÆRING

Det gode ved cykling er, at de fleste kan komme sig hurtigt 
og langt hurtigere end ved eksempelvis løb. Men det er 
også vigtigt at lytte til kroppens signaler og acceptere, at 
man har en længere restitutionstid, når man er uerfaren.
“Kontinuitet er vigtigt i både træning og restitutionen. 
Man kommer lettere og hurtigere i form, hvis man holder 
træningen ved lige og ikke holder pause i fire måneder he-
nover vinteren. Man skal huske intensiteten og træne både 
høj- og lavintenst, også uden for sæsonen, for det holder 
kroppen ved lige og gør det lettere at komme sig igen efter 
træning,” lyder rådet fra idrætsforskeren.
 “Evnen til at restituere varierer fra person til person, og 
selv for topryttere, der alle træner rigtig meget, kan der 
være store individuelle forskelle. Når man når over en vis 
alder, begynder hormonelle ændringer at spille ind, og et 
fald i produktionen af nogle af de opbyggende hormo-
ner, som eksempelvis testosteron, kan betyde, at ældre 
responderer langsommere eller mindre på træning, men vi 
kender ikke den eksakte tærskel for, hvornår dette bliver en 
væsentlig faktor,” fortæller Lars Nybo.

Glasuren på restitutionskagen
Ud over kosten findes der andre måder, du kan hjælpe 
kroppen med at komme sig på; massage, kompression, is-
bade er de mest brugte, og kan være med til at hjælpe dig 
med de sidste procenter. Mens disse procenter kan være 
altafgørende i elitesport, så er effekten ikke lige så vigtig 
hos amatører. De er glasuren på den kage, hvor grundin-
gredienserne er hvile og kost, fortæller Lars Nybo.
 “Når musklen skal have komplet hvile efter endt aktivi-
tet, skal stofskiftet og de forstyrrelsesprocesser, der har 
været i gang under aktiviteten, ned i tempo igen. At gå 
med kompressionstøj og tage isbade kan være med til at 
øge blodgennemstrømningen og dermed helingsproces-
sen. Men det vigtigste er stadig at holde fokus på kost og 
hvile. Hvis man skulle måle, hvor stor en nedgang man ville 
have i sin udholdenhed dagen efter et træningspas, hvis 
man ikke tilfører kroppen næring og giver den hvile, ville 
den være 30 procent. Med mangel på massage, isbad, 
kompression og den slags tiltag, er vi nede på én procents 
nedgang,” siger Lars Nybo.

Lars Nybo er ekspert 
i træningsfysiologi og 

professor på institut for 
Idræt på Københavns 

Universitet.

2
Prøv at blive træt til tiden. Hvis klokken er 18 herhjemme, 
men midnat hvor du skal hen, så forsøg at sove på 
flyet. Hvis du derimod mister timer, så prøv at holde dig 
vågen, og gå så i seng, når du når frem, og det bliver 
aften. Når du er fremme det nye sted, skal du sove og 
spise efter de nye forhold – selvom dit indre ur siger 
noget andet.

3
En tommelfingerregel siger, at det 

kræver et døgns ophold det nye sted 
per times tidsforskel. Hvis du hurtigt får 
genetableret din døgnrytme, burde det 

ikke spille ind på præstationen, at du har 
haft en nats dårlig søvn på et fly.

4
Melatonin er et hormon, der findes naturligt i 
kroppen, men som kan have en regulerende effekt 
på døgnrytmen ved indtagelse i pilleform. Lars 
Nybo påpeger dog, at det ikke er nødvendigt, hvis 
man har en god plan for søvn og kost.

Fysik, alder og 
erfaring spiller ind

1
Allerede når du stiger på 

flyet, skal du stille dit ur til 
destinationens tid.

Hvis du skal til udlandet og deltage i et løb, er det vigtigt, 
at du forsøger at vende din døgnrytme så hurtigt som muligt. 
Få idrætsforsker Lars Nybos bedste råd til succes i andre tidszoner. 

Sådan vender du din døgnrytme
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etaper og godt 600 km på cykel 
står på menuen i slutningen af 
juni for 40 drenge. I foråret 
har de gennemgået et 16 ugers 
træningsforløb med blandt 
andre den tidligere cykelrytter 
Michael Sandstød, og når de 
rammer målstregen i Køben-

havn, åbner de samtidig døren til et nyt kapi-
tel i deres liv. De har taget rejsen fra et liv på 
kanten til et liv i fællesskabet. 

Statsministeren tager imod CyklingPla-
nets udsendte på Marienborg på en aprildag, 
hvor sne og blæst ikke indbyder til cykling. 
Anledningen er en snak om LøkkeFonden, 
hvor statsministerens kærlighed til cykling 
spiller en central rolle.

“Jeg har grædt mange gange, når jeg har 
oplevet, hvordan de her drenge flytter sig. Jeg 
bliver glad, når jeg mærker deres taknemme-
lighed og ser deres stolthed, og i en privilege-
ret tilværelse, tror jeg, det er vigtigt lige blive 
mindet om, at der er nogen, der har det rigtig 
svært, siger statsminister Lars Løkke Ras-
mussen, der fik ideen til LøkkeFonden i 2010 

efter et besøg i en ghetto i Hundige.
“Der er et reelt drengeproblem i Danmark, 

hvor mange flere drenge end piger får special-
undervisning og har det svært i skolen. Langt 
færre drenge end piger får en uddannelse, og 
drenge bliver oftere ramt af arbejdsløshed, og 
uanset hvordan man måler på det, er der for 
mange drenge, der har problemer. Det ville 
jeg gerne gøre noget ved, når jeg fik tiden til 
det,” fortæller Lars Løkke Rasmussen fra so-
faen i højtidelige omgivelser på Marienborg.

Og tiden fik han i 2011, da han tabte fol-
ketingsvalget. Samme år etablerede han 
LøkkeFonden for at gøre noget ved drenge-
problemet, og selvom Løkke videregav besty-
relsesformandsposten til sin hustru, da han i 
sommeren 2015 igen blev statsminister, føl-
ger han stadig projektet tæt, og skal selv cykle 
med til sommer.

Cykling som katalysator
Cykeludfordringen ‘Rundt i Danmark’ køres i 
år for tredje gang, og cykling kan ifølge Lars 
Løkke noget helt specielt.

“Cykling er individuelt og kollektivt på 

“ Jeg har grædt mange gange, når jeg har 
oplevet, hvordan de her drenge flytter sig. 
Jeg bliver glad, når jeg mærker deres  
taknemmelighed og ser deres stolthed.” 
LARS LØKKE RASMUSSEN

LØKKEFONDEN
LøkkeFonden arbejder med at få dren-
ge på kanten ind i fællesskabet. Fonden 
arbejder for eksempel med vedholden-
hed, engagement og taknemmelighed, 
som hjælper drengene til at fuldføre 
uddannelse eller fastholde et arbejde.

SOCIAL INDSATS

LARS LØKKES BROBYGGERPROJEKT:

DRENGE PÅ KANTEN  
CYKLER SIG TIL SUCCES
Cykling er samlingspunktet for unge mænd, der har svært 
ved at finde deres plads i uddannelsessystemet. Det sker 
i LøkkeFonden, hvor de gennem cykelløb og fællesskab 
oplever succes – og muligheden for at få en ny chance. 
TEKST: BRIAN MARTIN RASMUSSEN · FOTO: JENS ASTRUP
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/Jack.Links.eu www.JackLinks.eu

Kun magert oksekød af høj kvalitet. Skåret i tynde strimler. Krydret 
med særligt udvalgte krydderier. Nænsomt røget og tørret.

samme tid. Det er dig, der cykler, men man 
får samtidig oplevelsen af at samarbejde, skif-
tes til at tage vinden, så man sparer på kræf-
terne og turde cykle tæt og stole på hinanden. 
Samtidig kræver det disciplin at cykle, og det 
er vigtigt. Cykling er en af de eneste sports-
grene, hvor man kan kommunikere samtidig 
med man dyrker sporten, og når man kan tale 
sammen over flere timer nedbryder det bar-
rierer. Vi sidder alle sammen i LøkkeFondens 
cykeltøj, og så kan man ikke se forskel på folk. 
Der kommer ligeværdighed ind i det, og det 
giver en masse gode samtaler,” lyder det stats-
ministeren og en glød tændes i Lars Løkkes 
øjne, når han mindes dagene i sadlen med en 
flok lidt uregerlige drenge.

Fordobling fra sidste år
På tre år er antallet af cyklende drenge vok-
set, så der i år er tre hold i de tre landsdele i 
med 40 deltagere i ‘Rundt i Danmark’, næ-

sten en fordobling fra sidste år.
“Den her gruppe drenge har lidt nederlag 

hele vejen op gennem folkeskolen, og jeg hav-
de en ide om, at målet om at cykle Danmark 
rundt ville trigge dem, for de har måske aldrig 
prøvet at sætte sig et mål og opnå det. Her får 
de stillet en lækker cykel og udstyr til rådig-
hed, men de skal passe deres træning, og vi 
sætter et stort mål som er at cykle Danmark 
rundt,” fortæller Løkke om cykelholdene, der 
har base i Ballerup, Odense og Silkeborg.

Og det er der heller ingen tvivl om, for Bu-
ster på 17 år. Cyklingen har ændret hans liv:
“At cykle fra Herning til København er det 
største jeg nogensinde har gennemført, og 
det er jeg meget stolt over. Efter jeg har været 
med i LøkkeFondens Challenge er jeg blevet 
meget mere åben, smilende og mere social. 
Jeg er også blevet stædig og vedholdende.”

Makkerskab til erhvervslivet
Lars Løkke tager en slurk kaffe, og et stort 
smiler tegner sig i hans ansigt, når han for-
tæller om den sejr, drengene får ved at gen-
nemføre.

“Det vigtigste for drengene er at få en suc-
ces. At de sætter sig et mål, der virker uopnå-

eligt, men de kommer i mål alligevel. Sidste 
år sluttede vi ved Bella Center, der havde rul-
let rød løber ud, og drengene blev modtaget 
af venner og familie og fik god mad og blev 
hyldet. Jeg kunne ikke se en forskel fra dem, 
til de cykelryttere der vinder et stort løb, og 
det er fantastisk for dem at få sådan en suc-
cesoplevelse,” forklarer Lars Løkke, der ser 
makkerskabet mellem de unge drenge og er-
hvervslivet som en kæmpe gevinst for begge 
parter.
 “Tanken var at finde nogle erhvervsledere 
som også godt kunne lide at cykle selv og 
give dem et tilbud om at gøre en forskel på 
en overkommelig og konkret måde. For de 
25.000 kroner er der en dreng, der bliver ta-
get alvorligt i en hel forårssæson og lærer at 
cykle, og sammen med erhvervslederen gen-
nemfører de deres mål og får en kæmpe suc-
cesoplevelse.”

Og succesoplevelser er der nok af. Dren-
gene vokser af at blive taget seriøst, de lærer 
om disciplin og hårdt arbejde, og de lærer om 
teamwork. Og flere har fået lærepladser, og 
føler sig gladere og mere sunde.

“Det første år ville en ung gut godt cykle 
med, men han var simpelthen for stor, så 
trænerne mente ikke han ville kunne klare 
træningen og turen, men han var velkommen 
året efter, hvis han tabte sig. De regnede ikke 
med at se ham igen, men han mødte op året 
efter og havde strammet sig an, og fik lov at 
komme med. Han gennemførte og skal også 
med i år. Ham kårede de andre drenge til 
Årets Kammerat,” lyder det fra Lars Løkke, 
der fortæller, at der i år også kommer nogle 
indvandrerdrenge med, og det har der ikke 
været før. 

LØBET ‘RUNDT I DANMARK’ 
‘Rundt i Danmark’ foregår i år fra 25. juni til 
29. juni, hvor 40 drenge cykler godt 600 
km fra Silkeborg til København. Den sidste 
etape fra Ringsted til København er åben 
for alle. Inden løbet gennemgår dren-
gene et 16 ugers coachingforløb med den 
tidligere professionelle cykelrytter Michael 
Sandstød i spidsen. Fokus er på positiv psy-
kologi og et mål om at opnå færdigheder 
og redskaber til at gå ind i et uddannelses-
forløb eller job.

VIL DU MED PÅ SIDSTE ETAPE, 
VIDE MERE ELLER VÆRE  
SPONSOR? 
Se mere på www.loekkefonden.dk og 
kontakt fondens direktør Henrik Søeberg på 
hs@loekkefonden.dk eller 20401419.

“Efter jeg har været med i LøkkeFondens 
Challenge er jeg blevet meget mere åben, 

smilende og mere social. Jeg er også blevet 
stædig og vedholdende.” 

BUSTER, 17 ÅR

SOCIAL INDSATS
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SPURTTRÆNNING

1.
RYK FRA LAV FART
a.  Lad cyklen komme helt 

ned i fart, for eksempel 15 
kilometer i timen.

b.  Rejs dig i sadlen, og acce-
lerér for fuld kraft i 15 til 20 
sekunder. Det er vigtigt, at 
du koncentrerer dig om at 
sætte al kraft ind fra start.

Øvelsen træner dit nerve-
systems evne til at aktivere 
dine muskelfibre hurtigt og 
på samme tid.

1.
TRAPPEHOP
Hop op ad en trappe med 
samlede ben. Hop 10 til 20 
trin, eller indtil syren for alvor 
begynder at nive i lårene. 

2.
RYK FRA HØJ FART
a.  Kør i fem til 15 minutter med høj 

fart hen mod et velegnet spurt-
punkt, for eksempel et byskilt. 
Hold 35, 40 eller 45 km/t afhæn-
gigt af niveau. Hvis I er en gruppe, 
kan I køre nogle rulleskift.

b.  Åbn spurten fra høj fart, når der er 
100 til 250 meter igen.

Øvelsen træner din evne til at spur-
te med ben, der ikke er helt friske. I 
praksis bliver en spurt ofte afgjort 
af, hvem der stadig har noget i 
benene efter lang tid i høj fart.

2.
BOX JUMPS
Hop op på en kasse, bænk eller andet. 
Begynd med et hop på for eksempel 30 
centimeter, og øg gradvist højden, efter-
hånden som du bliver bedre. Koncentrér 
dig om at få maksimal kraft ind i hvert 
hop. Vælg en højde, du kan klare 10 til 20 
gange.
a.  Stil dig med samlede ben foran kassen, 

og placér fødderne i skulderbredde.
b.  Bøj ned i knæene, og sving armene 

tilbage.
c.  Sving armene frem, samtidig med at du 

hopper op på kassen.
d.  Land med let bøjede ben.
e.  Stræk benene.
f.  Hop ned, og gentag øvelsen.

3.
BOX JUMPS PÅ ÉT BEN
Næsten alle er stærkere i den ene side end i den 
anden. Derfor er det en god idé at træne ét ben ad 
gangen.
a. Stil dig på ét ben foran en kasse, og find balancen. 
Lad det andet ben være trukket lidt tilbage.
b. Bøj ned i knæet, og sving armene tilbage.
c. Sving armene frem, samtidig med at du hopper op 
på kassen.
d. Land med let bøjet ben, og find balancen.
e. Stræk benet.
f. Hop ned, og gentag øvelsen på det samme ben 10 
gange, før du går videre til det næste.

ØVELSER PÅ CYKLEN

ØVELSER I PARKEN, HAVEN ELLER STUEN

DETTE AFGØR, OM DU ER 
GOD TIL AT SPURTE
En typisk spurt varer mellem fem og 20 
sekunder, hvor det gælder om at udvikle 
størst mulig kraft. To ting afgør spurten:

1) Din peak power – den højest mulige 
kraft, du kan få ned i pedalerne.
2) Din average power – det gennemsnit-
lige watttal, du kan holde under spurten.

De to tal afhænger af fysiologiske 
faktorer, som kan forbedres ved træning 
af følgende to ting:

DINE MUSKELFIBRE
Dine muskler består af to slags fibre. 
Den ene gør dig hurtig, og den anden 
gør dig udholdende. Jo flere hurtige 
fibre, du er født med, jo hurtigere er du i 
udgangspunktet til at spurte. Men du kan 
altid blive hurtigere ved at øge styrken i 
de hurtige muskelfibre, du er født med. 

DIT NERVESYSTEM
Lige så vigtige som dine muskelfibre 
er de nerver, der aktiverer dem. Med 
målrettet træning kan du forbedre dit 
nervesystems evne til at aktivere muskel-
fibrene lynhurtigt og på én gang.

STYRKETRÆNING 
Styrketræning er genvejen til hurtighed på cyklen. 
Gør du det rigtigt, kan du øge din styrke og hurtig-
hed – uden at dine muskler bliver store og tunge. 

1. Sørg altid for, at muskler og led er varme for at 
minimere risikoen for skader. Løb en kort tur eller 
varm op på spinningcykel eller hometrainer inden.

2. Hvis du ikke er vant til styrketræning, så begynd 
med at lave øvelserne med et stykke op til det 
maksimale af, hvad du kan klare.

11 
EFFEKTIVE 
ØVELSER

Eksperten Morten 
Bennekou er træner og 

coach på det profes-
sionelle cykelhold Team 

Giant-Alpecin og tidligere 
talentchef i Danmarks 

Cykle Union. Han er ud-
dannet idrætsfysiolog.

Javier Gomez Noya forrest  
i spurten under ITU World  

Triathlon i  Stockholm 2015.

BLIV SKARP 
PÅ SPURTEN
Vejen ligger åben, forude står byskiltet, og I kigger stille på 
hinanden. Alle ved, at lige om lidt skal der køres om håneretten 
indtil næste tur – men du føler, du allerede har tabt. Læs her, 
hvordan du kan få mere punch i benene til at galoppere derudad.
TEKST: THOMAS HEBSGAARD · ILLUSTRATIONER: RASMUS JUUL 

Andre Greipel i front stærk 
forfulgt af Mark Cavendish (t.v.) 
og dernæst Arnaud Demare 
på syvende etape af Tour de 
France 2015. Foto: AP Photo.
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E t cykelkøb i dag kan være 
langt mere end blot købet 
af en ny cykel. Hvad end 

der er tale om nybegyndere 
eller trænede sportcyklister, 
så ligger der i et cykelkøb altid 
en forventning til, hvad du vil 
opleve eller opnå af resultater 
med din nye investering. 
Det har man et stykke tid haft 
blik for i cykelforretningen 
ride4fun:  
 ”Det er den totale oplevelse 
af cykelkøbet, vi er specialise-
rede i”, siger Roger Kormind, 
medejer af ride4fun, ”Det er en 
proces, som starter allerede 
ved udvælgelsen af den rigtige 
cykel.”

Roger er certificeret bikefitter 
hos Specialized, hvilket kun tre 
andre bikefittere i hele Norden 
har opnået. For kunderne 
betyder det, at de allerede 
fra starten får højt kvalificeret 
sparring om, hvilken model, der 
passer til kroppen, formen og 
ambitionsniveauet. 

”Et godt match mellem 
kunde og cykel udgør grundla-
get for, at kunden kan få indfriet 
sine forventninger. Så er det 
basale på plads.”

ride4fun tilbyder – ikke bare 
en almindelig bikefitting – men 
en professionel bikefitting – en 
2-3 timers proces, som Roger 

beskriver således: ”Den profes-
sionelle bikefitting sørger for 
et lykkeligt ægteskab mellem 
krop og cykel. Din cykel og 
udstyr tilpasses, så du kom-

mer til at udnytte dine muskler 
optimalt og opnår meget større 
komfort, når du træner. Vigtigt 
er det, at du undgår fremtidige 
skader, der kan komme, fordi du 
bevæger dig uhensigtsmæssigt. 
Har du allerede skader, finder vi 
ud af hvorfor, og så kigger vi på, 
hvordan du kan køre skadefrit i 
fremtiden. Derfor anser mange 
ryttere den professionelle 
bikefitting som fuldstændig 
uundværlig.”

Selvom Rogers bikefitting-
uddannelse er sket i interna-
tional Specialized regi, rækker 
kompetencerne langt udover 
det ene mærke: ”Bikefitting er 
for alle, uanset dit niveau, uan-
set cykelmærke og uanset om 
der er tale om en racercykel, en 
mountainbike eller en triatlon-
cykel”, siger han.
 En ligeså vigtig del af at have 

det sjovt med sin sport er at kun-
ne træne rigtigt. Martin Hirsch, 
den anden medejer af ride4fun, 
kan hjælpe med dette. Han 
er uddannet fitnessinstruktør, 
træningscoach samt ernærings- 
og kostvejleder. Martin tilbyder 
at træne individuelle ryttere: 
”Jeg tager udgangspunkt i en 
FTP test, hvor rytteren får målt, 
hvor mange watt han eller hun 
kan træde over en given tid. 
Den viden omsætter jeg så til en 
effektiv skræddersyet trænings-
plan, uanset om du er nybegyn-
der eller eliterytter. Så undgår 
du at overtræne og få skader.” 

Martin står også for den ugent-
lige landevejstræning, der udgår 
fra butikken om torsdagen.

ride4fun har høstet mange 
erfaringer gennem det samar-
bejde, Roger og Martin har haft 
med eget MTB-team, som har 
fungeret både på elite og mo-
tionsplan, samt de sponsorater 
de har med atleter. Erfaringer, 
som de omsætter til viden om 
cykler hos ride4fun. 

Besøg ride4fun på  
Søborg Hovedgade 34,  
2870 Dyssegård.  
39563107 eller på ride4fun.dk

SPURTTRÆNNING

TAKTIKKEN
At køre en god spurt handler 
ikke kun om fysik. Næsten lige 
så vigtigt er det, at du kan 
bruge dine kræfter rigtigt. 

1. Placér dig optimalt  
Hvem regner du med vil være 
hurtigst på de sidste meter?  
Læg dig på hans eller hendes hjul, 
og kæmp for at holde din placering.

2. Sæt hugget ind på det rigtige 
tidspunkt  
Spurten bør åbnes med mellem 
250 og 100 meter igen, og du har 
kun kræfter til ét ryk med maksimal 
kraft. Derfor skal du kende dig selv 
og time din indsats derefter.
>  Hvis du er god til at holde høj 

fart over mange sekunder:  
Kør en lang spurt. Sæt relativt tid-
ligt ind i håb om, at konkurrenterne 
løber tør for kraft før stregen.

>  Hvis du er god til at træde rigtig 
hårdt i få sekunder:  
Kør en kort spurt. Hold hjul på 
en hurtig konkurrent, og vent så 
længe som muligt med at sætte dit 
punch ind.

3. Kend ruten frem mod spurten
•  Er der sving, bakker eller ind-

snævringer i vejen, hvor man kan 
blive sat?

•  Er der lidt eller meget plads at 
spurte på?

•  Er det bedst at ligge i den ene eller 
anden side af vejbanen?

4. Tag bestik af vinden
•   Er der medvind, kan du klare en 

længere spurt
•  Er der modvind, må du korte din 

spurt ned
•   Er der sidevind, er det bedst at 

rykke på læsiden af de andre 
ryttere.

5. Koncentrér dig
Spurt er også en mental disciplin, 
hvor et øjebliks uopmærksomhed 
kan betyde, at du ryger af hjulet 
foran dig eller styrter. Så koncentrér 
dig om at cykle – intet andet.
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ØVELSER I FITNESSCENTRET

4.
LEG CURL
Øvelsen isolerer dit baglår, som du bruger til at trække i 
pedalerne med. Den kan både laves med ét og to ben.
a. Indstil maskinen, så puden i fodenden befinder sig lidt 
over din hæl.
b. Læg dig på maven på briksen med knæene cirka ud for 
maskinens rotationsakse.
c. Træk vejret ind, og bøj fødderne op mod skinnebenene.
d. Bøj benene i én, hurtig bevægelse, mens du bliver ved 
med at flekse fødderne.
c. Pust ud, sænk langsomt benene, og gentag.

1.
BENPRES – ÉT BEN AD GANGEN
Næsten alle har fra naturens hånd ét ben, som er 
stærkere end det andet. Ved at træne ét ben ad gangen 
i benpres-maskinen kan du sikre, at begge ben bliver 
lige stærke.
a. Placér din fod midt på maskinens plade.
b. Sænk benet til 90 grader, mens du trækker vejret ind.
c.  Stræk benet, og pres pladen væk gennem hælen.  

Sørg for at udføre bevægelsen så hurtigt som muligt.
d. Pust ud, og gentag.

Selvom du sætter dig mål og træner hårdt, skal du have det sjovt 
med din sport. Det sjove falder i takt med skader og forkert 
udstyr. Det er derfor vigtigt at få den optimale rådgivning.

“ Bikefitting er for alle,  
uanset dit niveau, 
uanset cykelmærke og 
uanset om der er tale 
om en racercykel, en 
mountainbike eller en 
triatlon-cykel.”  
Roger Kormind

CYCLINGPLANET I 
SAMARBEJDE MED RIDE 4FUN

“ Mange ryttere anser 
den professionelle bike- 
fitting som fuldstændig 
uundværlig.”

Et lykkeligt ægteskab 
mellem krop og cykel

5 
TIPS

2.
SQUATS
Kongen af alle benøvelser er også uomgængelig 
for cykelryttere og uovertruffen til at træne styrke i 
forlårene.
a.  Stil dig med skulderbredde mellem fødderne, 

brystet skudt frem og vægtstangen hvilende på 
skuldrene – ikke på nakken. 

b.  Skub bagdelen bagud, som om du skulle sætte dig 
i en stol, og bøj langsomt ned i knæene, mens du 
trækker vejret ind. Sørg for, at du ikke læner dig 
frem over knæene. Stop, når dine ben er bøjet cirka 
90 grader eller lidt mindre.

c. Rejs dig op i én hurtig bevægelse.
d. Pust ud, og gentag.

3.
LÆGØVELSER
Et par spændstige lægge skræmmer enhver konkurrent og 
hjælper dig med at få flest mulig watt ned i pedalerne.

Hvis der er en maskine til lægpres
a.  Placer forenden af fødderne på maskinens fodplader.  

Sænk hælene, mens du trækker vejret ind.
b. Skub fra med så meget kraft som muligt.
c. Pust ud, og gentag.

Hvis du må nøjes med en vægtstang
a. Stil dig med vægtstangen hvilende øverst på ryg-
gen (som du gør ved squats) med skulderafstand 
mellem benene, vægten på forfoden og hælene ud 
over en kant.
b. Sænk hælene ned mod jorden, mens du trækker 
vejret ind.
c. Løft dig hurtigt op ved at strække fødderne.
d. Pust ud, og gentag.
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6. SÆT  
ULYKKESTAL  
OMVENDT 

De professionelle ryttere har det med at vende 
det ene af deres trøjenumre på hovedet, hvis 
de får nummer 13 i et løb, da de ellers mener, 
det bringer uheld.

7. VÆR ALDRIG  
HELT NYBARBERET 
Som bekendt barberer alle professionelle cykel-

ryttere – og også mange amatørryttere – deres ben. Og en 
helt generel overtro blandt de professionelle er, at man ikke 
må barbere ben om morgenen før et løb. Det betyder nemlig 
ikke kun uheld, men nogle mener, at kroppen bruger unødig 
energi, når hårene skal gro ud igen helt fra scratch. Det skulle 
ligeledes betyde uheld, hvis man barberer benene dagen før 
en enkeltstart.

9. JINX IKKE DINE  
PUNKTERINGER! 
Hos amatører eller motionister 

er det en kendt sag, at man aldrig skal blære 
sig med, hvor længe man har kørt uden at 
punktere. Gør man det, kan man næsten 
være sikker på at skulle skifte slange på den 
næste tur med kammeraterne.

5.HAV  
RESPEKT  
FOR SALTET 

Specielt italienske ryttere mener, det bringer uheld, hvis de giver en 
holdkammerat bøtten med salt til holdets måltider på hotellerne. Denne 
form for overtro stammer tilbage fra tidligere tiders overbevisning om, at 
det fremkaldte djævlen, hvis man spildte salt. Danske Michael Sandstød 
skulle have spildt salt på bordet under en middag i Tour de France 2002 
og derefter børstet det spildte salt ned på gulvet – hvilket man ifølge 
overtroen virkelig ikke må gøre. Det skete angiveligt dagen inden, han 
slog sig selv til lirekassemand efter at have kørt ind i en klippevæg på en 
nedkørsel.

10. TRÆD PÅ  
ET VÅDT  
HÅNDKLÆDE

Britiske Laura Trott har en række overtroiske 
ritualer, hvoraf det mest underlige er, at hun 
på løbsdagen altid skal træde på et vådt 
håndklæde på gulvet, inden hun forlader sit 
hotelværelse. Det har hun gjort, siden hun 
ved et tilfælde kom til at træde på et vådt 
håndklæde, den dag hun og Storbritannien 
vandt guld i holdforfølgelsesløbet ved VM i 
banecykling i Hollandske Appeldorn i 2011.

2. RØR VED DIN  
LYKKETATOO
Den tyske Team Sky-rytter 

Christian Knees har en tatovering med 
sin datters navn. Den rører han altid 
ved, når han kører over startlinjen i de 
cykelløb, han deltager i rundt omkring 
i verden.

1.HAV EN  
ENGEL I  
LOMMEN

Fabian Cancellara havde en lille figur af en guldengel i sin 
lomme, da han vandt både Flandern Rundt og Paris-Roubaix 
i 2010. Han havde fået figuren af sin kone. Det vides ikke, om 
Cancellara stadig kører med den, og om han havde den i lom-
men, da han for nylig styrtede i Paris-Roubaix.

3. LAD VÆRE  
MED AT  
GÅ I BAD 

Et af de mere spøjse ritualer stod den 
spanske rytter Isidro Nozal for. Nozal, 
som i 2003 sensationelt blev nummer 
to i Vuelta a España, gik simpelthen 
ikke i bad under de tre uger lange 
Grand Tours, fordi han var bange 
for, at det varme vand ville blødgøre 
musklerne. Holdkammeraterne på 
ONCE og Liberty Seguros mand-
skaberne skulle efter sigende ikke 
havde fundet denne form for overtro 
specielt charmerende.

4. ANSKAF DIG EN  
LYKKEAMULET 
Fränk Schleck er kendt for at styrte rigtig  

mange gange. Men han mener alligevel, at den halskæde 
med en lykkeamulet, han kører rundt med, holder 
hånden over ham, så der ikke sker noget alvorligt. Da han 
i 2008-udgaven af Schweiz Rundt styrtede ud over auto-
værnet på en nedkørsel, kyssede han da også sin lykke-
amulet, da han kørte over målstregen med livet i behold. 
Schleck fik halskæden af sin mor, da han blev født, og 
amuletten forestiller ifølge Schleck hans skytsengel.

HVAD HAR VÅDE HÅNDKLÆDER, SALTBØSSER OG KROPSBARBERING TIL FÆLLES? 
DE ER ALLE EN DEL AF CYKELRYTTERES TIL TIDER MYSTISKE RITUALER I FORSØGET 
PÅ AT KOMME HELSKINDET GENNEM LØB – OG TÆTTERE PÅ SEJREN. LÆS MED HER 
OS SE, OM DU MÅSKE BURDE TAGE NOGLE AF DE SÆRE IDEER TIL DIG I FREMTIDEN.
TEKST: KIM PLESNER 

Overtroiske ritualer
der (måske) virker

TOP

10

8. BIND EN SORT SNOR  
OM FINGEREN 
Den kvindelige, professionelle cykelrytter, Evelyn Stevens, 

går all-in når det gælder overtroiske ritualer. Amerikanske Stevens har 
en lykkeamulet i lommen, hun har en sort snor om venstre langefinger, 
og hun kører altid løb med den samme sports-BH.
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NÅR SIDEVINDS
EKSPRESSEN  
SMADRER FELTET

HHvornår fandt du ud af, at side-
vinden kunne bruges taktisk 
på de flade etaper?
Det er fascinerende, at vinden 
kan bruges taktisk, og det gør cy-
kelsporten meget mere farverig. 
Cykelløb kan afgøres alle steder, 
og jeg har altid brugt det taktiske 
spil til at prøve at vinde. Alle kneb 
gælder, og alt er lovligt i forhold 
til at køre de andre agterud, og 
her kan sidevind være en god 
mulighed for at lave noget uven-
tet ravage.

Hvordan forbereder man sig 
på situationer med sidevind?

hader og frygter det. Nogle er 
måske for lette og har ikke holdet 
til at beskytte sig, og man har det 
ad helvede til, hvis ikke man sid-
der på første vifte. Men har man 
gode ben, er det sjovt at ligge 
oppe foran og kigge tilbage på 
de andre, der lider for at nå op.

Beskriv holdets bedste præ-
station i sidevind?
Jeg synes, vi har lykkedes godt i 
mange situationer. Der har været 
et par gange i Paris-Nice, hvor 
det virkelig lykkedes. På 2. etape 
i Paris-Nice i 2004 var vi fremme 

MIN SPIDSKOMPETENCE

BJARNE RIIS:

Vi har altid forberedt os grundigt. 
Vi læser rutekort og undersøger, 
hvor der er åbne stykker med 
muligheder for sidevind. Derefter 
lægger vi en strategi og har fokus 
på, at alle ryttere sidder fremme 
i feltet. Sidevind opstår i ny og 
næ, og hvis man ikke selv laver 
angrebet, skal man hurtigt kunne 
finde viften og være forberedt 
på at reagere hurtigt, hvis andre 
angriber. Og det er tit dem, der 
tager første initiativ, der får the 
upper hand.

Hvordan blev holdet så gode 
til at køre i sidevind?
I bund og grund handler det om 
at være velforberedt og discipli-

og splitte det hele ad, og der 
afgjorde vi meget i sidevinden 
allerede på den etape, hvor hele 
holdet sad med. Vi havde forbe-
redt os godt, vi tog initiativet og 
vi havde et team, der arbejdede 
sammen, og den etape var meget 
vigtig for den samlede sejr til 
Jørg Jaksche.

Hvem er de bedste ryttere i 
sidevind og hvorfor?
Jeg synes, vi har været blandt de 
bedste til at angribe på stykker 
med sidevind, for vi har været 
godt forberedte og klar, når 

neret. Dernæst handler det om at 
have nogle ryttertyper, der kan 
sidde i vinden og arbejde hårdt. 
Når vi har været på træningslejr, 
har vi kørt intervaller i fire til fem 
forskellige grupper og 25 til 30 
mand i alt. På intervallerne har 
vi presset rytterne til at finde ind 
i nogle specifikke grupper, der 
er udpeget på forhånd. Det er 
med til at skærpe muligheden for 
at finde sine holdkammerater i 
feltet, når man lynhurtigt runder 
et hjørne, når der kommer et 
angreb, eller feltet knækker.

Hvad skal man specielt være 
opmærksom på i sidevind?
Den første forudsætning for at 

det gjaldt. En rytter som Fabian 
Cancellara er blandt de bedste, 
fordi han har så stor en motor, en 
god teknik og stor taktisk forstå-
else. Jens Voigt var rigtig god til 
det, og Peter Sagan og Daniele 
Benatti har også gode sidevinds-
kompetencer.

gøre det godt i sidevind er, at 
man ved, hvor holdkammera-
terne er, og når vi kører cykelløb, 
forventer jeg, at rytterne ligger 
sammen. Opstår der en pludselig 
situation, nytter det ikke at være 
spredt ud over hele feltet. Hvis 
holdet ligger sammen, kan man 
hurtigt samle tropperne og køre 
med, hvis der bliver angrebet.

Hvordan føles det at cykle i 
sidevind?
Det er meget forskelligt. Nogle 
kan lide sidevind og elsker, når 
det bliver hårdt, mens andre 

Har du nogle gode råd til at 
cykle i sidevind?
Først og fremmest: Få de  
erfarne til at hjælpe dig og til 
at lære fra sig. Kig på, hvad de 
andre gør. Hold hjulet foran dig, 
for det er mindre sjovt at ryge af, 
når vinden blæser. 

Gang på gang har Bjarnes Riis' cykelhold 
splittet feltet i de store etapeløb og skabt 
ravage på ellers fredelige sprinter- og 
mellemetaper. Mød chefstrategen og 
hjernen bag en af nutidens bedste taktiske 
angreb på de flade etaper – sidevinden.
TEKST BRIAN MARTIN RASMUSSEN · FOTO: POLFOTO

“ Den første forudsætning for at gøre 
det godt i sidevind er, at man ved, 
hvor holdkammeraterne er, og når  
vi kører cykelløb, forventer jeg, at 
rytterne ligger sammen.”

OM STRATEGEN BJARNE RIIS
Som holdejer og sportsdirektør har Bjarne Riis og hans cykelhold man-
ge gange vist deres stærke holdkørsel, når de åbne vidder og sidevind 
indbød til angreb og viftekrig. Ofte har de taget tid på konkurrenter, der 
blev fanget nede i feltet. 

SIDEVIND GAV SEJR I 
HOLDKONKURRENCEN
13. etape i Tour nummer 100 
i 2013: Med 30 kilometer til 
mål sætter Team Saxo-
Tinkoff sig frem med seks 
mand, deriblandt klasse-
ment-håbet Contador, i den 
drilske sidevind og splitter 
feltet. De ender med at tage 
1:09 minut på Froome i den 
gule trøje, der dog kommer 
igen på de sidste bjerge-
taper og vinder samlet. 
Team Saxo-Tinkoff endte på 
førstepladsen i holdkonkur-
rencen efter etapen og 
vandt også holdkonkurren-
cen samlet i 2013, så det må 
siges at være en genistreg 
af de store.
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Morgensolen luner en smule – i 
hvert fald mentalt, på en ellers 
råkold morgen i april, da jeg cykler 

ned mod startområdet, og Bakken toner 
frem foran mig. Det er kun fire grader, så 
jeg ifører mig de lange benvarmere og 
armvarmere samt handsker. Bubber står 
også i startområdet. Han har været med 
alle årene og søger oprejsning fra forrige år, 
hvor han blev offer for masser af regn. Han 
ser klar ud og har stillet sig frem forrest i 
feltet sammen med Brian Holm. Good luck, 
tænker jeg bare.

TRÆDTIL-løbet er til gengæld debut for 
Team Ny i Gentofte, der er et hold beståen-
de primært af flygtninge fra Eritrea. De stiller 
med fem fyre til start, der via donationer 
har fået deres udstyr. De står med deres to 
holdkaptajner fra Frederiksberg Bane- og 
Landevejsklub, og man kan se, at de både 
er nervøse, glade og forventningsfulde over 

snart at skulle ud på deres første cykelløb.
Vi ruller ud fra Bakken til klapsalver fra 

tilskuerne. En fed stemning, der giver endnu 
mere lyst til at træde til. Det er lidt trangt 
ned ad den stejle bakke ved hovedindgan-
gen, men tempoet er roligt, og løbet gives 
først frit på Strandvejen.

Lige inden vi rammer Strandvejen spotter 
jeg en af gutterne fra Eritrea. Han er i korte 
ærmer, og jeg gyser for mig selv ved tanken 
om 85 kilometer i 4 grader og bare arme. 
Alle os vikinger har pakket os ind, som var 
det vinter.

Bakkerne splitter gruppen
Efter nogle nervøse kilometer i meget lavt 
tempo begynder der at ske noget, og jeg 
finder ind i et par store grupper på Strand-
vejen. Jeg bruger en bakke som afsæt til at 
finde op i den næste, og der bliver givet gas 
i grupperne, så hastigheden ligger på 38-39 

kilometer i timen næsten hele den første 
time.Vi drejer ind i landet ved Espergærde 
og vores store gruppe ruller rigtig fint og 
uden problemer. Vi høvler kilometer efter 
kilometer af i et hastigt tempo, og det er 
dejligt at sidde der med næsten 40 i snit og 
overskud.

Vi rammer Grønholt efter cirka 55 kilo-
meter, og nu begynder de rullende bakker 
for alvor at gnave i benene. Da der kommer 
en masse huller og vores felt sprænges i 
stykker, forsøger jeg at stikke af sted op til 

en gruppe foran, der holder et godt tempo. 
Det føles dog som om man ligger på mel-
lemhånd hele tiden, og der er ingen større 
grupper. Kun få personer hist og her. Jeg 
sætter mig i hjulet på to ryttere, så jeg lige 
kan få en slapper.

20 mand på hjul
Efter at have taget luft ind i 5-10 minutter 
må jeg hellere tage min tørn, og jeg lægger 
mig op og trækker. Der går en kilometer og 
så en mere, men jeg afløses ikke i front. Jeg 
kigger tilbage og ser en hale af 15-20 mand, 

der ligger fint på rad og række i mit hjul. 
Jeg har på et par kilometer åbenbart trans-
formeret mig til Lars Bak, og når man er 
udstyret med storkeben, føles det i sig selv 
næsten som at vinde et cykelløb. Selvom vi 
er i bakket terræn, og det blæser lidt mere 
nu, får jeg lov til at blive i front. Jeg skaber 
et par huller indimellem, men snart har mit 
følge låst sig fast i mit baghjul igen. Der 
er noget æggende og motiverende ved at 
ligge der og sætte et tempo, der åbenbart 
er så højt, at andre ikke vil tage føringer. 
Enten det, eller også bliver jeg overspurtet, 
så snart vi rammer opløbsstrækningen. Jeg 

føler mig lidt træt, men får energi af at ligge 
der og føre.

Jeg har ligget i front i ca. 15 kilometer, 
da vi igen rammer Strandvejen, og med 
omkring 10 kilometer tilbage kommer en 
cykelklub forbi i højt tempo. Jeg er ved at 
være flad, og da et par af de andre hopper 
fra mit baghjul og over bag gruppen, dør jeg 
en smule. Jeg ligger i et par bitre minutter i 
ingenmandsland 5-10 meter efter gruppen, 
men da vi rammer en af bakkerne, er det 
game over. Og nu er jeg pludselig alene, da 
de øvrige i gruppen også var faldet af i det 
opskruede tempo.

Smuk udsigt uden ynk
Ved et rødt lys kommer to mand op, og jeg 
får viftet dem op foran mig, så jeg kan nyde 
udsigten af et baghjul eller to. Vi minder 
hinanden om at huske at nyde Øresunds-
udsigten og ikke kun have ondt af os selv 
– og jeg får lidt fornyede kræfter og lægger 
mig op foran igen. Lige inden vi drejer fra 
Strandvejen kommer en stor gruppe op til 
os, og pludselig er vi i gang med spurten 
og er i mål. Jeg kommer rundt i 2 timer og 
28 minutter og med lidt over 34 kilometer/
timen i snit. Jeg er ganske tilfreds og har 
haft en super dag med masser af hårde 
kilometer i godt selskab på en fed rute.

Jeg møder Team Ny i Gentofte-drengene, 
der er glade og stolte over deres præsta-
tion. Dog kan deres kaptajner Lars og Frank 
fortælle, at de var som en sæk lopper, der 
blev grebet af stemningen og ville køre ræs. 
Sådan har de fleste cykelryttere det i Dan-
mark, så de skal nok blive godt integreret. 

Tag med til Danmarks 
største motionscykel-
løb – og træd til i  
kampen mod kræft 
Søndag den 28. august afholdes Danmarks 
største velgørenheds-motionscykelløb, 
når TRÆDTIL DANMARK skydes i gang i 10 
danske byer. Det samles ind til kampen mod 
kræft, og løbet er for hele familien med tre 
distancer på 25, 65 eller 110 km. Du kan også 
starte din egen personlige indsamling og 
blive hjælperytter. Så kom og træd til – og vis 
din støtte til kampen med kræft. 

Her kan du deltage:
Hillerød, Bakken, Køge, Odense, Hjørring, 
Grenaa, Vejle, Esbjerg, Sønderborg, Rebild, 
Nykøbing Sjælland.

Læs mere og meld dig til på Trædtil.dk

CyclingPlanets udsendte, Brian Martin Rasmussen, fandt sig selv i 
en helt ny – og uventet – rolle på cyklen, da han deltog i TRÆDTIL 
CyclingPlanet Forårsløbet, der samler ind til kampen mod kræft.
TEKST: BRIAN MARTIN RASMUSSEN • FOTO: JEPPE MICHAEL 

DEN DAG JEG 
BLEV TIL LARS BAK

“ Jeg har på et par kilometer 
åbenbart transformeret mig 
til Lars Bak, og når man er ud-
styret med storkeben, føles 
det i sig selv næsten som at 
vinde et cykelløb.

LØBSRAPPORT

Mange små 
felter var samlet på 

Strandvejen, hvor 
der blev kørt ræs.

Høj sol og 4 grader 
på dagens 84 
kilometer.

Traditionen tro 
ønskede Pjerrot 
god vind, da han 
sendte feltet af sted 
fra Bakken.

Deres udsendte inden 
transformationen til 

Lars Bak...
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Når man er sund og stærk, har vundet Miss Fitness og cyklet 
sig til adskillige medaljer, er det svært at forstå, hvordan man 
kan blive ramt af kræft. Sådan var det for 48-årige Bente 
Jensen, der dog valgte at lægge vrede og fortvivlelse til side 
og i stedet kæmpe sig tilbage i sadlen.
TEKST: BENTE JENSEN · FOTO: KURT HANSEN (CYKEL-FOTO.DK)

BENTE OVERVANDT 
KRÆFTEN PÅ CYKLEN

Endelig ferie! Den var hårdt tiltrængt. 
Min kalender havde længe været fyldt 
op – både med mit almindelige job som 

produktchef, men også min cykeltræning og 
med rollen som presseansvarlig for et cykel-
hold. Fyldt med glæde krøb jeg i bikinien, 
men smilet stivnede straks. For lige der, et 
par centimeter inde på mit venstre bryst, op-
dagede jeg en knude. En biopsi bekræftede 
senere min værste frygt: Jeg fik diagnosen 
brystkræft.

På et splitsekund blev alt i mit liv kaos. Og 
jeg følte både fortvivlelse og angst, men også 
håb og optimisme. Og ikke mindst vrede. 
Hvordan kunne det ske for mig? Jeg havde jo 
for fanden gjort alt det rigtige. Jeg røg ikke, 
spiste sundt, drak kun sjældent alkohol og 
havde dyrket sport hele mit liv! Hvordan kun-
ne jeg, der tidligere havde kæmpet som gladi-
ator på TV3, vundet Miss Fitness, kørt cykel-

løb og vundet både mesterskaber og medaljer 
ved DM, NM og VM for veteraner, blive syg?

Samtidig var det surrealistisk, fordi jeg to 
år forinden, som ambassadør for Kræftens 
Bekæmpelse og cykelløbet ‘Træd Til’, sam-
men med en række professionelle cykelryt-
tere, kendisser og tidligere kræftpatienter 
cyklede op ad Alpe d’Huez i den gode sags tje-
neste. Og nu stod jeg pludselig selv der med 
diagnosen kræft. Og det værste var, at jeg slet 
ikke følte mig syg. Men det kom jeg til.

Verden væltede
Efter to brystbevarende operationer begynd-
te jeg efterbehandlingen med kemo og stråle-
behandlinger. Og jeg havde en hård omgang 
i vente, fortalte lægen på onkologisk afdeling 
mig. Jeg ville ud over kvalme og smerte også 
miste håret, bryn og vipper, og så ville jeg 
formodentlig tage en del kilo på og få dårlige 
tænder af kemoen. Derudover kunne de 17 
antistof-vaccinationerne nedsætte min hjer-
tefunktion, imens behandlingerne stod på. 
Efter samtalen med lægen væltede min ver-
den. Jeg græd og var helt utrøstelig. 

Men efter at have sundet mig lidt, be-
gyndte jeg at tænke over, hvordan jeg bedst 
muligt kunne hjælpe min krop. Jeg skruede 
op for grøntsagerne, fjernede sukker og syre-
holdige mad og drikkevarer fra min kost. Og 
så pressede jeg et hav af grøntsagsjuicer og 
ingefærshots. 

Jeg insisterede stædigt på at leve så nor-
malt, som overhovedet muligt. Og omstæn-
dighederne til trods, arbejdede jeg under hele 
forløbet – med god hjælp og støtte fra mine 
kollegaer. Og det var godt for mig.

Visualiserede vintertræning
Også min fortid som licensrytter kom mig til 

gode i forløbet. Når det begyndte at gøre ondt 
under mine behandlinger, lukkede jeg øjnene 
og forestillede mig, at jeg blot var ude på en 
af de kolde vintertræningsture. Dengang 
plejede vintervejret ikke at være nogen hin-
dring for landevejstræningen, og det tænkte 
jeg på, når jeg sad med kølesko og -handsker 
på, som med sine minus 25 grader skulle be-
skytte mine nerver og negle på fingre og tæer 
mod efterreaktionerne på den sidste del af 
kemoen. 

Allerede 12 dage efter første kemobehand-
ling faldt mit hår af i store totter. Det skete, 
da jeg efter en cykeltur tog hjelmen af. I 
starten var der dog ikke den store fysiske æn-
dring at spore, men jo længere i forløbet af 
kemo og strålebehandlinger jeg kom, jo mere 
mærket blev jeg. 

 Men jeg fortsatte med at køre små ture på 
en lille rundstrækning i skoven på min cros-
scykel. Efter bare få hundrede meter syrede 
min krop fuldstændig til, og jeg havde ingen 
kræfter. Enhver lille bakke føltes som et bjerg, 
og efter bare 20 minutter måtte min kæreste 
skubbe mig det sidste stykke hjem. Jeg var 
helt færdig og kunne dårligt holde fast i styret.

Det var en hård kamel for mig at sluge. 
Ikke mindst mentalt. Men takket være min 
kærestes fantastiske støtte og opmuntring, 
lykkedes det mig at fokusere på det, jeg kun-
ne – frem for det, jeg ikke kunne.

Hvert minut, som vi efterfølgende lagde 
på turene, føltes som én stor sejr, og gjorde 
kroppen godt. 

Balsam for sjælen
Da lægen kiggede på tallene for mit immun-
forsvar, lå de udsædvanlig højt, og min hjer-
tefunktion var heller ikke blevet nedsat. Jeg 
er slet ikke i tvivl om, at det skyldtes trænin-
gen og de mange trappetrin, jeg hver dag sled 
mig opad til kontoret. 

I dag – seks måneder efter mit livs konge-
etape og de sidste vaccination med antistof – 

bliver cyklen stadig brugt flittig, og kræfterne 
er så småt begyndt at vende tilbage. 

Der er dog fortsat et stykke vej tilbage til 
den form, jeg var i engang. Eftervirkninger-
ne giver ind i mellem nervesmerter, og når 
de melder sig, er det bare op på cyklen. Det 
hjælper at få fokus over på noget andet, og så 
dulmer det. Turene på cyklen er ren balsam 
for sjælen, men samtidig er det vigtigt at lytte 
til kroppen og bygge formen op over tid, frem 
for at presse den vildt. Og selvom jeg ikke 
længere har planer om at køre løb, har jeg dog 
sat kryds ved CyclingPlanets velgørenheds-
motionscykelløb ‘TRÆDTIL DANMARK’ i 
august til fordel for kræftpatienter. For lige 
nøjagtig det løb ligger mig meget på sinde at 
køre, nu da jeg selv har prøvet af cykle om kap 
med kræften. 

“ Hvordan kunne det ske for 
mig? Jeg havde jo for fanden 
gjort alt det rigtige. Jeg røg 
ikke, spiste sundt, drak kun 
sjældent alkohol og havde 
dyrket sport hele mit liv!”

GODE RÅD  
HVIS DU BLIVER RAMT 
AF ALVORLIG SYGDOM
1. Køb en skridttæller, og få dine 
10.000 skridt hver dag, hvis energien 
ikke rækker til cyklen. For der vil være 
dage, hvor energien ikke er der, eller 
vejret er for koldt til at cykle i, når im-
munforsvaret er svækket.

2. Tag trapperne i stedet for at  
elevatoren. Al motion tæller!

3. Styrketræn i det omfang, du orker. 
Gør det hjemme, hvis du ikke vil i styr-
ketræningscenter. Lidt styrketræning 
er bedre end ingenting.

4. Kør nogle små runder på cyklen, 
hvis du orker det. Cykl ikke for langt 
hjemmefra, så du altid kan nå hjem, 
hvis det kniber med energien.

5. Motionér gerne med andre, eller 
meld dig til et af de motionstilbud, 
som hospitalsvæsenet tilbyder. Her er 
alle i samme båd, og der bliver faktisk 
også grint en del. 

6. Kig på din kost og se, om der kan 
laves nogle justeringer til det bedre.

7. Acceptér, at dine kræfter er 
begrænsede, men husk på, at uanset 
hvor lidt eller hvor meget, du orker, 
er selv den mindste smule motion og 
frisk luft værdifuld. Det mindsker ube-
haget, får fokus over på noget andet 
og styrker dit immunforsvar. Fokusér 
på det du kan, frem for det, du ikke 
kan – og lyt til din krop.

   MIT LIVS  
KONGEETAPE

48-årige Bente Jensen 
er tidligere licensrytter 
og ses her til Nordisk 
Mesterskab Master 
2009, som hun vandt.

CyclingWoman

DELTAG I 

TRÆDTIL DANMARK,

OG STØT KAMPEN 

MOD KRÆFT I 

10 DANSKE BYER 

28. AUGUST

Til DM Masters 
2008 strøg  

Bente Jensen 
også til tops på 

sejrsskamlen.
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EM525 (2016-model)  
Cyklen fås i en 
Performance- og en 
Endurance-udgave. 
Cyklen, hvis ramme 
vejer 900 gram, er 
monteret med skive-
bremser, Ultegra Di2 
elektronisk gear (11sp 
52-36) og Fulcrum 
Racing Quattro hjul. 
Rammen alene koster 
30.000 kr.
Pris: 60.000 kr. 

En ny ledelse i Eddy Merckx 
Cycles har betydet, at 
cykelfabrikken og orga-

nisationen har gennemgået en 
total fornyelse, og topmodellen 
EM525 er det nye flagskib fra 
den levende legendes cykel-
fabrik, hvor Merckx selv stadig 
kommer med værdifulde input 
– som han også gjorde det 
gennem hele sin karriere.
 Med EM525 får man en 
ultrastiv ramme og forgaffel, og 
begge dele bliver i produktio-
nen CT-scannet for at sikre, at 

delene er fejlfri. Sikkerhed har 
altid været én af Merckx' kæp-
heste sammen med stabilitet 
og kvalitet. CyclingPlanet fik 
lov at prøve en 2017 EM525 Per-
formance ved Flandern Rundt, 
og cyklens køreegenskaber 
er fænomenale – selv over de 
lumske, flamske brosten.

Adgangskontrol til små og
mellemstore virksomheder på højde 
med de store aktører på markedet

Ingen udskiftning af lås

Hvis en mekanisk nøgle mistes, er du nødt til at udskifte 

både lås og nøgler. Men Ikke med Clay. Med Clay er det 

blot at blokkere brikken og oprette en ny - hurtigt og billigt.

Kontrol over hvem der går hvor og når

Med My-Clay.com kan du kontrollere hvem der skal have 

lov til at have adgang hvor og hvornår.

Fjernåbne dører

ClayKode er baseret på 1-gang password algoritme-

teknologi. Dette giver brugeren mulighed for via 

fjernadgang at åbne døre.

Hændelseslog
Du bestemmer hvilke og hvordan meddelelser fra 

hændelseslog skal modtages.

Hvordan fungerer systemet?
Adgangskontrol, 

på farten, altid i realtid.

ClayIQ:
Systemets hjerte. Bruger 

M2M mobilforbindelse til at 

kommunikere med lås og 

ClayApp - WiFi er 

unødvendig.

My-Clay.com & 
ClayApp:

Portalen til din ClayKonto, 

hvor du kan åbne døre, 

oprette brugergrupper, 

administrere brugere og 

kontrollere adgangen til 

bygningen enten fra 

computeren eller din mobile 

enhed.

Clay Langskilt:
Specielt designet så det 

passer forskellige døre, også 

smalprofil døre, kan oftest 

installeres uden at bore. 

SALTO fåes i forskellige

overflader.

Clay Brikke:
Brikken har en RFID-

teknologi, der overgår alle 

nøgler. Chippen fungerer 

øjeblikkeligt sammen med 

låsen og giver brugerne 

nem og sikker adgang i 

henhold til deres 

adgangsrettigheder.

Find din forhandler på www.my-clay.com 

Eller kontakt os på 48 44 88 11

Adgangskontrol til små og
mellemstore virksomheder på højde 
med de store aktører på markedet

Ingen udskiftning af lås

Hvis en mekanisk nøgle mistes, er du nødt til at udskifte 

både lås og nøgler. Men Ikke med Clay. Med Clay er det 

blot at blokkere brikken og oprette en ny - hurtigt og billigt.

Kontrol over hvem der går hvor og når

Med My-Clay.com kan du kontrollere hvem der skal have 

lov til at have adgang hvor og hvornår.

Fjernåbne dører

ClayKode er baseret på 1-gang password algoritme-

teknologi. Dette giver brugeren mulighed for via 

fjernadgang at åbne døre.

Hændelseslog
Du bestemmer hvilke og hvordan meddelelser fra 

hændelseslog skal modtages.

Hvordan fungerer systemet?
Adgangskontrol, 

på farten, altid i realtid.

ClayIQ:
Systemets hjerte. Bruger 

M2M mobilforbindelse til at 

kommunikere med lås og 

ClayApp - WiFi er 

unødvendig.

My-Clay.com & 
ClayApp:

Portalen til din ClayKonto, 

hvor du kan åbne døre, 

oprette brugergrupper, 

administrere brugere og 

kontrollere adgangen til 

bygningen enten fra 

computeren eller din mobile 

enhed.

Clay Langskilt:
Specielt designet så det 

passer forskellige døre, også 

smalprofil døre, kan oftest 

installeres uden at bore. 

SALTO fåes i forskellige

overflader.

Clay Brikke:
Brikken har en RFID-

teknologi, der overgår alle 

nøgler. Chippen fungerer 

øjeblikkeligt sammen med 

låsen og giver brugerne 

nem og sikker adgang i 

henhold til deres 

adgangsrettigheder.

Find din forhandler på www.my-clay.com 

Eller kontakt os på 48 44 88 11

Den belgiske legende Eddy Merckx vandt som 
professionel hele 525 sejre – og dette tal afspejles i 
Eddy Merckx Cycles nye topmodel for 2017, EM525, 
der kommer i en opdateret version til juli.
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Gear

FOR/IMOD 

CRASH 
SENSOR
Tænk, hvis du cykler alene og styrter 
– og efterfølgende ligger bevidstløs 
i en vejgrøft eller på en skovsti. Det 
scenarie behøver du ikke længere 
være nervøs for. Med Icedot Crash 
Sensor, der monteres bag på din 
hjelm, vil et eventuelt fald blive 
opfanget, og der vil blive sendt en 
sms til op mod 10 kontakter med 
informationer om din position og 
din tilstand.

Det er en super god 
idé og er med til at øge 
sikkerheden. Sensoren 
opfanger bevægelser, 

ændringer i hastighed og styrt og 
sammenstød. Du har også mulig-
heden for, at din rute deles med 
dine udvalgt kontakter, så snart du 
begynder at cykle via almindelige 
pushbeskeder. Skulle du komme ud 
for at uheld, sendes en ’crash-be-
sked’, som alarmerer dine kontakter 
med fuldt navn, tilstand, eventuel 
medicin, allergi, din position, og 
hvem der skal kontaktes yderligere.

Du skal have en telefon 
med Bluetooth 4.0 eller 
Bluetooth Smart for 
at bruge Icedot Crash 

Sensor. Derudover skal der være 
mobildækning, for at censoren kan 
udsende nødbeskeder og oplysning 
om position – og det er man jo 
desværre ikke altid garanteret. 
Crash-sensoren fungerer via en 
app, og selvom den kun kræver 
’low energy bluetooth’, tapper den 
alligevel mobilen for strøm på sigt. 
Især hvis du er ude på længere ture. 
Crash-sensor.eu/shop 

FOR

IMOD

CAMELBAK PODIUM ICE
Til dig, der ønsker, at indholdet i din 
dunk bliver ved med at være koldt. 
Podium Ice holder ifølge producenten 
indholdet koldt op til fire gange så 
lang til konventionelle flasker. 
620 ml
Pris: 189 kr.

ELITE CORSA
Enkelt design, der gør hvad den skal,  
og som samtidig er BPA-fri og bioned-
brydelig.  
550 ml
Pris: 69 kr.

SPECIALIZED PURIST
Purist-teknologien gør, at indholdet 
af din dunk altid smager rent og uden 
bismag af tidligere indhold såsom 
energidrik. 
700 ml
Pris: 99 kr. 

FIZIK R3 SKO
Stiv og let landevejssko fra Fizik 
med kulfibersål og BOA-spænde. 
Kun 210 gram. Find nærmeste 
forhandler på Bikersbest.dk
Pris: 2.200 kr. 

PROFILE DESIGN AERODRINK
Dunk til triatleten til montering mellem 
aerobarene lavet i et aerodynamisk 
design, som samtidig gør det lettere at 
drikke uden at skifte position. 
828 ml. 
Pris 170 kr.

Til konkurrence og træning

SOMMER  
MED STIL
TRÆNGER CYKELGADEROBEN TIL ET PIFT,  
ER DET HER, DU SKAL KIGGE.

BONTRAGER STARVOS MIPS
Ny hjelm fra Bontrager med MIPS, som 
er med til at reducere hovedskader 
ved en kollision med asfalten, da den 
har en lille skal under hjelmen, som 
roterer uafhængigt af yderskallen. 
Trekbikes.com
Pris: 799 kr.

FULCRUM RACING 
QUATTRO CARBON
Med en fælghøjde på 
40 mm og en vægt på 
1.555 gram er de en 
god mulighed til dig, 
som bruger tiden på 
de danske landeveje. 
Juhlcycling.dk
Pris: 8.999 kr. 

Bliv flyvende  
med carbonhjul

SPECIALIZED ROVAL CLX 40
Gode allround hjul med aerodyna-
mik og lav vægt, til dig der ikke vil 
gå på kompromis. Forhjulet vejer 
612 g og baghjulet 763 g, hvilket 
giver en totalvægt på 1.375 g. 
Buhlcykler.dk
Pris: 17.998 kr. 

CAFE DU CYCLISTE HIGH 
MERINO SOCKS
Høje strømper med et klassisk design 
i merinould – perfekt til at holde dig 
komfortabel i koldt og varmt vejr.  
Cafeducycliste.com
Pris: 155 kr.

Mørkere tider er 
ingen hindring!4 fede flasker

MAAP WOMEN’S CLOUD JERSEY OG  
BIB SHORT
Australsk racefit cykeltøj med attitude til dig som ønsker 
et tight fit med fokus på race i høj kvalitet. Maap.cc
Pris: 900 kr. for jersey og 1.350 kr. for Bib 

ISADORE MERINO SOFT SHELL VEST
Til de kølige dage og til nedkørslen på Mallorca. 
Stilet og praktisk med inderste del i merinould 
og et ydre af en vind- og vandtæt membran. 
Velo-pave.dk
Pris: ca. 1.350 kr. 

BONTRAGER TRANSMITR LYGTESÆT
Du kan kontrollere op til syv lygter via dit styr. Hvis 
du kører på MTB, kan du skifte mellem styr- og hjelm-
lygte, og som pendler kan du have tre lygter bagpå og 
bruge dem som blinklys. Forlygten er med sine 700 
lumen kraftig og kan ses på 1,5 kilometers afstand. 
Baglygten er designet til at være synlig i dagslys på to 
km afstand og over fem kilometer i mørke. Batteriet 
kan lyse op mod 23 timer. Trekbikes.com
Pris: 2.279 kr.

Vi skal jo desværre til det – at gå de mørke tider i 
møde. Men det behøver ikke afholode dig fra mange 
gode træningstimer under åben himmel. Det kræver 
blot, at du sætter lys på, så du kan se og blive set.

TIL
KVINDER

GOD 
I VARME

TIL
TRIAT-
LETEN
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Gear

Teamtøj i dit design
- levering allerede fra 3 stk.

T l f . :  22  56  02  27  ·  www. v e r g e spo r t . d k  ·  i n f o @ v e r g e spo r t . d k

• Egen webshop

• Intet lager

• Kort  
leveringstid

• Topkvalitet

• Showroom
Vi hjælper med at fuldende dit team med en bred 
vifte af tilbehør i samme design.

Scan QR-koden  
og få kontakt til os med 

det samme.

GRATIS 
TEST

Du kan gratis teste 
vores kvalitetstøj  

i 1-2 uger.
Kontakt os på
22 56 02 27

FIZIK ENDURANCE TACKY 
Pris: 299 kr.

Et klassisk styrbånd er hvidt eller sort, men det forhindrer dig jo ikke 
i at gøre dit styr rødt eller multifarvet – hvis du vil have lidt mere 
knald på og skille dig ud fra mængden. Et godt udgangspunkt er 
dog, at det skal matche cyklen og allerhelst sadlen.

Læg bånd på dit styr

LIZARD 
SKINS DSP 

2,5 MM
Pris: 349 kr.

BONTRAGER CORK 
Pris: 169 kr.

En kraftigere tape kan være mere 
komfortabel, mens materialet er 
en smagssag. Vælg kork, syntetisk 
eller læder alt efter, hvad du finder 
behageligt. Og hvad der fuldfører 
cyklens look. 

Tilbage i tiden, dengang Coppi og Anquetil var store, 
havde en cykelcap mange funktioner: Den beskyttede 
mod møgvejr, hjalp til at holde hovedet varmt på kolde 
dage og ikke mindst skærmede mod solen og holdt sved-
dråberne væk fra øjnene. Det har den sådan set stadig i 
dag, men de fleste vil nok foretrække en hjelm, der tilmed 
beskytter dit hoved. Du kan dog fortsat nyde godt af det 
tidsløse design og den enkle hovedbeklædning, der stadig 
i dag oftest laves i bomuld og har et simpelt look. 

Cykelcaps går aldrig af mode

3 TIPS TIL SKIFT AF STYRBÅND
1)   Sørg for at styret er rent og tørt, inden styrbåndet påsættes.
2)   Start i bunden, og læg tapen mod uret på venstre side og med uret på højre side  

(yderside til inderside) i bukket. Så slipper du for, at det går op, når du cykler.  
Lad 5mm bånd stikke ud over kanten i bunden. Det skal proppes ind i styret.

3)   Brug isoleringstape til kabler og afslutning.

Pak som en pro
Har du altid ønsket dig en taske, hvor der står præcis, 
hvor tingenes pladser er? Hvor der aldrig er tvivl, når 
andre pakker din taske, eller hvor du ikke skal lede, 
hvis du står i en presset situation til et løb og skal 
bruge noget hurtigt. Så er løsningen her! Scicon har 
i flere år lavet  
tasker til de professionelle, og du kan endda få denne 
med dit eget navn og flag på. Så føler man sig altså 
næsten som en pro! Spaghetti-cycling-imports.com
Scicon Race Rain Bag
Pris: 900 kr.

GEAR ER UDVALGT AF:

MORTEN TORNØE PAGH
Cykel-, TRX- og Thorax-instruktør
Haute Route-ambassadør og kostvejleder 
Facebook: MTP Training
Twitter: @mtp_training
Instagram: mtp_training

GRIPGRAP 
CYCLING CAP 

Gripgrap.dk
149 kr. 

BONTRAGER  
TREK- 
SEGAFREDO  
RSL CAP
Trekbikes.com
169 kr.

CASTELLI 
RETRO 2 
CAP 
Bikester.dk
129 kr.

POC  
RACEDAY 

CAP 
Davincicykler.dk 

225 kr. 
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ANNONCE
?

Hvornår begyndte du at cykle?
Det var tilbage i 2006, hvor jeg 
havde brug for et supplement til 
mit skiløb. Som sportsmenneske 
er det vigtigt at få rørt sig på en 
anden måde – for at holde krop-
pen stabil. Cykling og skisport er 
ret forskellige aktiviteter.

Hvad fik dig til at starte?
Faktisk var det i transportøje-
med, at jeg for alvor kom i gang 
med cykling. Jeg trænede ski i 
både Brøndby og Farum, mens 
jeg boede i Gentofte. Min træner 
anbefalede mig, at jeg cyklede i 
stedet for at køre i bil, og det gav 
mig så 50 kilometer med frisk 
luft dagligt ud over træningen. 
Jeg gik ind i en cykelhandler 
og blev chokeret over, hvor dyr 

BLÅ BOG
Sophie Fjellvang-Sølling er født 
i 1981 og er skicrossløber. Hun 
deltog ved Vinter-OL i 2010 i 
Vancouver, Canada, hvor hun 
nåede til 1/8-delsfinalen. Ved 
åbningsceremonien havde hun 
æren af at bære den danske 
fane. I 2011 deltog hun i ottende 
sæson af Vild Med Dans, som 
hun vandt sammen med danse-
partneren Silas Holst.

Sophie Fjellvang-Sølling bruger både 
cyklen til træning og afslapning – og til 
at samle ind til et godt formål.
TEKST: CASPER HINDSE • FOTO: CARSTEN BUNDGAARD

SOPHIE 
FJELLVANG-
SØLLING

MIN CYKELPASSION

en god racercykel var, men en 
anden kunde henvendte sig så 
pludselig til mig og forklarede, at 
han havde en brugt cykel i min 
størrelse til salg. Det viste sig 
at være Tyler Hamiltons gamle 
Cervélo. Vi er åbenbart samme 
størrelse. Stærke og lavbenede.

Ud over motion, hvad giver 
cykling dig så?
Jeg kobler af, når jeg sidder på 
cyklen. Jeg kunne nok godt fin-
de på at melde mig til et løb og 
træne for målets skyld, men det 
bedste er nu, at man flytter sig så 
hurtigt og ser noget helt andet 
end, hvis man sidder i en bil. So-
len, lydene, duftene og den friske 
luft er afgørende for mit cykleri.

“ Jeg kunne nok godt finde på at melde mig til 
et løb og træne for målets skyld, men det bed-
ste er nu, at man flytter sig så hurtigt og ser 
noget helt andet end, hvis man sidder i en bil.”

Oprindeligt var cyklen 
blot et transportmid-

del for den danske 
skicrossløber, der 
ved et tilfælde fik 

købt Tyler Hamiltons 
gamle Cervélo.

Hvad har været din største 
oplevelse på cyklen?
Jeg har cyklet med Team Ryn-
keby til Paris, og det er ret fan-
tastisk. Projektet samler penge 
ind til kræftramte børn og deres 
forældre, og det at kunne kombi-
nere en god sag med motion er 
en fornøjelse at være en del af. 
Ruten er ikke koordineret, men 
der er et mødested uden for Pa-
ris, og så kører folk fra alle lande 
i gule kolonner ind til Eiffeltår-
net. Det var en vild oplevelse!

Har du cyklet meget i  
udlandet?
Jeg har været på træningsture til 
Hallandsåsen i forbindelse med 
skiløb, hvor jeg har haft cyklen 
med og brugt den til restitution. 
Samtidig har den også været 
med i Alperne, hvor man kan 
køre i store højder blandt bjerg-
toppe og gletsjere. På den måde 
kan cyklen både bruges til træ-
ning og afslapning. Jeg vil ikke 
undvære min cykel. 



Rider-First 
Engineered™

specialized.com/rider-first-engineered

Our Rider-First Engineered™ frames are directly 
inspired by our relationship with McLaren, 
meaning that they focus heavily on data-driven 
design. After all, to understand the reality of a 
problem, you need sound data, and this can only 
be derived from hundreds of hours of testing. Of 
course, the question begs to be asked: What have 
we been testing for? 

Over the years, our engineers found that riders 
on smaller frames were experiencing ride 
characteristics that were inverse to that of their 

larger counterparts—and vice-versa.  For example, 
where a smaller frame is stiff on the flats, it might 
under-steer in the corners, while the opposite can 
be true for large frames. Correcting this required 
sophisticated instruments to quantify the forces 
being applied to the frame. In real-world testing, 
these measured the reactionary forces through 
the fork, stem, saddle—every conceivable input & 
output. With an immense supply of data in tow, 
our engineers were able to create the remedy. 

“It’s a different way of developing a 
bike platform. It’s making sure that this bike 
performs at a level that we’d expect across 
the entire size range.” 
- Chris D’Aluisio, Specialized Principle Engineer

To equalize performance, they found that 
each size’s performance targets required direct 
specificity. This means that, for every frame size, 
each tube size & carbon layup is purposefully 
selected with the collected data in mind. The 
result? The optimal balance of rigidity, weight, 
and responsiveness across every frame size.

What does this mean to you? No matter if you’re 
riding a 61cm or a 49cm, you’re going to experience 
the world’s best ride, tailored specifically to you. 
That’s Rider-First Engineered™.


