Varmen var k vælende, STIGNINGSPROCENTERNE TOCIFREDE
OG VEJENE NOGLE STEDER IKKE MEGET BEDRE END PÅ COPPIS TID.
Cykelmagasinet DELTOG DA Fausto Coppi blev hyldet med et
udmar vende mot ionsløb PÅ LEGENDENS FAVORITSTIGNINGER
OMKRING Cuneo i P iemonte .
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Temperaturen
nærmede sig
allerede 25
grader celsius
her i den tidligere
morgenstund ved
starten på torvet i
Cuneo. Det skulle
blive meget varmere.

ele foråret 2016 stod i forberedelsens tegn. Belært
Helt dernede hvor vasketøjet skal være vasket
af tidligere erfaringer vidste jeg, at kombinationen
og indkøbene i hus, før cykelskoene findes frem
af kærlighed til cykelsport og en stærk vilje ikke
fra skabet. I vintermørket tog klarsynet mig med
er nok til at køre næsten 200 km i de italienske
storm. Jeg vidste, at programmet med at tilbringe
alper. Det er svært at forberede sig på at køre 4.000
mange timer på cyklen var en illusion. En ide der
højdemeter, når man som undertegnede bor med
døde allerede under undfangelsen, og som der intet
udsigt til Limfjorden i Aalborg. Godt nok kaldes
perspektiv var i at forsøge sig med i familien.
bydelen, hvor familiens røde murstenshus fra midt
I stedet blev det til ca. 3.500 km i perioden januar
90’erne står, for Gug Alper, da den kalkholdige jord
til og med juni og et hav af intervaller på min
er hævet ca. 60 meter over fjordens vande. Men der
Garmin. Jeg er efterhånden blevet fan af at køre
er trods alt et stykke op til majestætiske Colle Fausegmenter i form af f.eks. bakkespurter, hvor jeg
niera, som i 2.500 meters højde er hævet langt over
ikke blot kører mod min egen bedste tid, men
trægrænsen, og som udgør den
også mod alle andre som har
sværeste udfordring i Grangennemført det samme stykke
Hvis jeg har tiden, kan jeg sagtensasfalt. At man kan se, hvor
fondo Fausto Coppi. Så der sad
jeg i januar 2016 med regnen
køre 30.000 km om året, det harlangt foran eller bagud man er
piskende ind på ruderne og en
i forhold til sin egen bedste tid,
jeg faktisk gjort flere år i træk, mensynes jeg, er ret genialt. Det
nådesløs vind fra nord og spekulerede på, hvordan jeg skulle
dengang var jeg midt i 20’erne, oggiver motivation til at presse
skrue træningen sammen og
sig selv et ekstra stykke ud
verden drejede sig kun om cykelløb.over kanten. Samtidig kunne
forberede mig på et af Europas
hårdeste motionscykelløb?
Nu er jeg 34 år og familiefar medjeg mærke, at segmenterne
gav min form et boost, som
+40 timer om ugen på kontoretjeg ellers normalt ikke har.
Træningsprogrammet
Et motionsløb som Fausto
Pludselig kunne jeg stå lidt
Coppi befinder sig i HC
længere op i pedalerne og
kategorien, og for mit vedkommende ved jeg, at
holde en højere gennemsnitsfart.
kombinationen af bjerge, varme og 200 km betyder
Granfondo Fausto Coppi
mange timer i sadlen. Det handler om overlevelse
Det var egentlig meningen, at jeg skulle køre løbet
frem for at forsøge at sætte Strava-rekorder.
alene, men et par uger før afgang spurgte CykelmaTræningen måtte målrettes mod at køre masser
gasinets chefredaktør, Hans Plauborg, om vi kunne
af kilometer og tilbringe så mange timer i sadlen
finde ud af at tage af sted sammen? Det kunne vi
som muligt, samtidig med at jeg holdt lidt igen
selvfølgelig, og sammen begav vi os mod Italien.
med vinen og de søde sager. Det er en opskrift på
Vi havde aldrig kørt sammen før, men jeg fornemet træningsprogram, som jeg kender og egentlig
mede, at Hans alene på grund af sin fysik vil klare
ikke har det fjerneste imod at køre. Hvis jeg har
lidelsen noget bedre. Hans har nogenlunde samme
tiden, kan jeg sagtens køre 30.000 km om året. Det
torso som Chris Froome (men sidder dog en anelse
har jeg faktisk gjort flere år i træk, men dengang
smukkere på cyklen), mens jeg mest ligner Rolf
var jeg midt i 20’erne, og verden drejede sig kun
Sørensen dengang han var i karrierens efterår og
om cykelløb. Nu er jeg 34 år og familiefar med
havde en delle eller to for meget. Min fornemmelse
+40 timer om ugen på kontoret. På den familiære
skulle vise sig at holde.
prioriteringsliste er cyklen langt nede på top 100.
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I Kroatien er der
fantastiske panoramaer
ud over Middelhavet og
alle småøerne. Det får
man ikke i Alperne

Granfondo Fausto Coppi er en hyldest til den
italienske folkehelt og myte Fausto Coppi og køres
hvert år i starten af juli. Løbet starter og slutter i
Cuneo i den vestlige del af Piemonte på grænsen
til Frankrig, som var Coppis hjemegn. Et løb ladet
med historiske referencer til cykelsporten, hvor
deltagerne får lov til at prøve kræfter med nogle
af Coppis favoritstigninger i et område der er
omkranset af mytiske tider. Cuneo ligger i cykelafstand til Isola 2000, Sestriere og mange andre
kendte bjerge fra Tour’en og Giro’en. Granfondo
Fausto Coppi byder på i alt 4 stigninger med
Colle Fauniera som den ultimative udfordring.
De tre andre stigninger er på ca. 10 km. med
et gennemsnit på ca. 8 % og dermed i stil med
Col du Telegraphe som mange hvert år prøver
kræfter med i La Marmotte. Så vi vidste
Fladt er det kun
nogenlunde hvad vi kunne forvente os, da
de første 30 og de
vi stod på flyveren i Hamburg på vej mod
sidste 30 kilometer
af La Fausto Coppi.
Milano og derfra videre med bil til Cuneo.

CYKELMAGASINET 059

061

MOTION

MOTION

GRANFONDO FAUSTO COPPI

Dødens bjerg

Colle Fauniera er så
absolut områdets
højdepunkt. Desværre
er vejbelægningen ikke
alle steder lige god.
Så husk 25 eller gerne
28 mm dæk og lavere
dæktryk, end du plejer.

Som altid skal man
huske at løfte blikket
og nyde sin tur i
bjergene - uanset
hvor hårdt det er.
Det er de momenter,
man husker bagefter.

Skribenten i
en monotont,
udtryksløst og
kraftfuldt tråd mod
toppen af Colle
Fauniera i 2500
meters højde.
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og det var netop den fornemmelse jeg stod med på
startstregen i den gamle middelalderby med udsigt
De lokale kalder Colle Fauniera for ”Colle dei
til de snedækkede tinder mod vest. Det var som
Morti” (dødens bjerg), fordi der i 1744 fandt et
om, jeg stod foran en opgave, hvor oddsene var
stort slag sted, hvor mange krigere blev dræbt i et
50/50.
bagholdsangreb udført af Savoy-folket, der levede i
Starten gik som et traditionelt linjeløb i yngste
den vestlige del af Alperne i grænselandet mellem
drenge, hvor det handler om at komme ud over
Frankrig og Italien. En opkørsel på i alt 22 km,
stepperne fra første sekund. De første 40 km var
hvoraf de første 7 km stiger med ca. 6 %, mens
stort set flade og blev kørt på ca. en time. Det gik
de sidste 15 km sjældent når under 10 %. Et bjerg
op for mig, at væddeløbsinstinktet stadig sidder
som jeg frygtede ikke blot på grund af antallet
dybt i mig, og konstant søgte jeg mod den forreste
af kilometer og stigningsprocenter, men også på
del af feltet. Sid altid blandt de 20 forreste har min
grund af, at toppen ligger helt oppe i 2.500 meter.
gamle sportsdirektør, Erik Skelde, altid forsøgt at
Helt deroppe hvor vejret er uforudsigeligt, og hvor
indprente sine ryttere, og det gjorde jeg også denne
der er langt til alt, hvis uheldet skulle være ude.
time.
Dødens bjerg er for langt de fleste en ukendt
Pludselig stod det der, Salita al Santuario di
stigning af den simple årsag, at bjerget stort set
Valmala, og allerede inden jeg havde fået skiftet til
ikke anvendes i Giro’en eller Tour’en. Det skyldes
lille klinge, var jeg ude af top 100. Væk var Hans
først og fremmest, at vejene er smalle og asfalten
og alle de andre ”skinny” italienere. Solen stod
tyndslidt de steder hvor den er bedst, hvilket gør
allerede højt på himlen, men varmen bed endnu
nedkørslen særdeles teknisk og farlig, hvis et
ikke og langsomt fandt jeg ind
professionelt felt for alvor lukker
i min egen rytme, og jeg kunne
op og vil køre cykelløb. Faktisk
Vi valgte selvfølgelig den
mærke, at der trods alt var en
er stigningen kun kørt en enkelt
del power i benene. Stigningen
gang nemlig i 1999, hvor Paolo
hårde tur. Øverst oppe var der
var ret ligetil med en god og
”il Falco” Savoldelli vandt efter
løst klippeunderlag, så vi rigtig
bred asfalt som betød, at man
en nedkørsel fra Fauniera, hvor
kunne skære svingene og holde
han gennemførte et dramatisk
blev rystet igennem. Længere
kadencen. Langsomt begav jeg
styrtdyk og viste verden, at kælenede, i skoven, var der derimod
mig op igennem de spredte
navnet Falken ikke var for sjov,
skovstykker og nåede toppen i
og at han var 90’ernes bedste
fastere grund. Igen var der
1.400 meters højde.
rytter på nedkørsler. Giro’en
altså tale om en varieret tur,
Herefter fulgte en forholdsvis
har faktisk senere undersøgt
let nedkørsel med mulighed
hvor passagen langs med
mulighederne for igen at benytte
for køre stærkt. Nedkørslen
stigningen men konkluderet, at
kysten bød på let cykling
blev afløst af et lidt kedeligt
vejens beskaffenhed simpelt hen
med fantastisk sightseeing
transportstykke på ca. 20 km,
er for dårlig. Derfor går en del
som jeg tilbragte på bagsmækaf overskuddet fra Granfondo
ken af en større gruppe, som jeg
Fausto Coppi faktisk til at repahavde hentet på nedkørslen. Mens jeg sad i gruppen
rere vejene, men der er langt endnu, og det synes
og betragtede det svedne græs, kunne jeg mærke,
som om, at der vil gå mange år, før vi igen får TV
at solen begyndte at få magt og brænde på huden.
billeder fra dødens bjerg. Det er en skam for bjerget
Jeg slugte et par salttabletter og skyllede efter med
er virkelig en spektakulær udfordring og blandt
energidrik og gjorde mig klar til næste stigning.
de sværeste i Alperne. I 1998 vandt Pantani som
Montemale la Piatta Soprana var stort set en kopi
bekendt sin sidste Giro, og på toppen er der rejst en
af den første stigning, dog med den undtagelse,
større buste i respekt for piraten, der senere gik i
at skovstykkerne var afløst af et mere råt klipopløsning og tog sit eget liv i et mix af depression
pelandskab. Jeg var blandt de første, der blev sat fra
og kokain i blodet. Men for cykelsportshistorikere
gruppen og befandt mig alene sammen med en ung
tilhører bjerget nu engang Coppi. Det er Faustos,
og smuk italiensk kvinde. Hun kørte godt opad, og
hans hjemmebane, træningsbjerg og myte, som har
modsat mig kunne jeg se, at hun nød opkørslen i sit
kanoniseret bjerget.
lette og elegante tråd. Selv var jeg ved at brænde
sammen. Solen gik sin gang, og på det vindstille
Cuneo
bjerg stod det klart, at resten af turen ikke ville
Solen skinnede fra en skyfri himmel da vi i
handle om, hvorvidt jeg kunne klare stigningerne,
skumringstimen klikkede i pedalerne og cyklede
men solen. Jeg havde det som en glemt Bialetti
de små 15 km fra vores hotel ind til Cuneo, hvor
espressokande på et gaskomfur, der for længst har
starten gik kl. 7. Cuneo ligger for foden af Alperne,
omsat vandet i kedlen til kaffe og står i et koboltblå
hvorfra sportens største slag har fundet sted. Nogle
skær af varme og venter på sin ejermand. Pulsen
har vundet store sejre og skrevet sig ind i histovar alt for høj, kadencen for lav og jeg sled i pedarien, mens andre har tabt, men vundet hæder og
lerne i forsøget på at fastholde den mørkebrune
anerkendelse for deres lidelse og modet til at sætte
hestehale foran mig. Mentalt kæmpede jeg en kamp
alt på et bræt. Vi kommer for at se dem vinde, men
for at overbevise mig selv om, at det nok skulle gå.
også for at se dem dø, som Ole Ritter engang sagde,
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Alpin Granfondostemning på vej ned
ad Colle Fauniera.

Det var en svær samtale, for løbet var jo sådan lige
begyndt og det værste manglede.

Depoterne
På toppen af Montemale la Piatta Soprana gik vi
i depot, hvilket jeg havde set frem til. Det skulle
blive godt at få noget fast føde i kroppen og få
pulsen ned. Til min skræk opdagede jeg, at der i
depotet stort set ikke var andet end kage, ost, små
stykker kød, frugt samt vand og energidrik. Hvor
var de produkter jeg var på udkik efter? Hvad med
en gel, en bar eller andet let omsætteligt? Det var
der ikke noget af, og det skulle vise sig, at det var
der heller ikke i de andre depoter, hvilket efter min
opfattelse er et stort minus ved løbet. Heldigvis
havde jeg fyldt lommerne hjemmefra, men undervejs på 200 km og 4.000 højdemeter kommer selv
de mest velstoppede lommer til kort. Jeg fik dog
spist lidt ost, et tørt stykke kage og slugt et syrligt
æble. Velbekomme.
På nedkørslen sagde jeg farvel til min italienske
veninde. Det var egentlig ikke, fordi hun ikke kunne
køre nedad, hendes teknik fejlede intet, men mit
fedt vejede bare mere. Desuden vidste jeg, at det
kun var et spørgsmål om tid, inden hun ville hente
mig op ad Colle Fauniera. Nedkørslen var virkelig
svær. Masser af skarpe sving på en ujævn asfalt,
der ikke var meget bredere end en dansk cykelsti.
Læg dertil at en del foregik i tæt skov, hvor trækronerne stod ind over vejen, som på en tilvokset
allé. Heldigvis var ruten virkelig godt afmærket
og de mest kritiske passager, som der var mange
af, var bemandet. Dertil kom, at alle stigningerne
var lukket for trafik og politiet afspærrede de mest
trafikerede veje. Arrangørerne havde således gjort
alt for, at sikkerheden skulle være i top, og jeg
følte mig virkelig i trygge hænder. Hvor tit kører
man lige et motionsløb eller endda et licensløb i
Danmark, hvor ruten er helt lukket?

Fauniera
Efter nedkørslen kører man ind på Colle Fauniera
uden at det stort set mærkes. Den tager stille og
roligt fat på en bred landevej med et par procenter.
Det første stykke køres som en opstigning fra en
dal, hvor de høje klipper til begge sider sørger
for skygge og for at holde temperaturen under 30
grader. De første par kilometer inspirerer egentlig
til at blive på stor klinge i lav kadence og lægge
kræfter i trådet. Men jeg vidste, at jeg hellere måtte
spare på energien og satte derfor kadencen op og
forsøgte at holde mig ”oven på gearet”. Efter 7 km
var jeg ude af dalen og kørte ind på de sidste 15
km som markeres med et vejskilt som viser, at nu
tager bjerget for alvor fat. Jeg sad alene og forsøgte
at finde et tempo, som kunne holde mig væk fra
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Et meget udfordrende
cykelløb

Granfondo Fausto Coppi er en hyldest til den
italienske folkehelt og myte Fausto Coppi og
køres hvert år i starten af juli

Stort setup
Den smukke start fra
torvet i Cuneo
Opkørslen og udsigten
fra Coppis ”yndlingsbjerg”
Colle Fauniera
God sikkerhed
Næsten afspærret rute

Dårlig asfalt mange steder
(brug 25 eller 28 mm dæk
med lavere tryk)
”Tynde” depoter
De sidste 20-25 km
på uinspirerende vej

katastrofegearet 34X28, men jeg måtte benytte det
allerede velvidende, at der kom indtil flere stykker
senere, hvor asfalten ville rejse sig med 14 %.
Metal og blod er teknisk set den samme smag
og salt sad tungt på smagsløgene. En cocktail af
overanstrengelse, dehydrering og solstik havde
fremkaldt smagen og for længst sendt fysikken til
tælling. Et skilt ved indgangen til en forsømt og
afsides bjerglandsby markerede, at de sidste 10 km
mod toppen steg med et gennemsnit på 11 %. Jeg
havde allerede kørt de første 12 km. På vej ind i den
lille bjerglandsby, som bestod af enkelte spredte
træhytter og fritgående kvæg i den svedne rabat,
lød lyden af en klokke. En monoton rytme pakket
ind i toner af melankoli, håbløshed og offervilje.
Jeg fornemmede, at klokken denne dag ringede
for mig og forlangte at jeg tabte og smed mig i
rabatten sammen med dem, som allerede lå der.
Min italienske veninde havde for længst overhalet
mig, og hun smilede forstående, da hun i sit lette
tråd kom op på siden af mig og vi et kort sekund
fangende hinandens blikke. Hvad mon hun så? En
rødmosset mælkehvid bastard af en skandinav med
sved og fråde hængende i det usoignerede skæg på
vej ud i intetheden?
Men jeg nåede toppen af Fausto Coppis favoritstigning, som dog tog sig dyrt betalt med dybe siddesår,
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trykken for brystet og vabler på fødderne. Endnu
manglede der 67 km og 1.000 højdemeter. Det havde
taget mig næsten 2.5 timer at kravle op i 2.500
meters højde, og jeg havde intet set til de monumenter, der på stigningen hylder Coppi. Mange
har ellers forsikret mig om, at de er smukke og
værd at standse ved for at mindes legenden. Jeg så
heller ikke noget til den statue af Pantani, som står
tæt på toppen. Jeg havde haft tunnelsyn og min
hjerne tænkte kun på at komme fremad. Tidligt på
stigningen havde jeg opdelt bjerget i stykker på 1
km, og på den måde fik jeg små sejre, som forsikrede mig om, at det gik fremad og forhindrede mig i
at spekulere for meget på, at der stadig var lang vej
til toppen. Faktisk fik jeg det bedre da jeg krøb over
2.000 meter, helt deroppe hvor solen begynder at
miste sin magt, og hvor temperaturen faldt til ca.
20 grader.

På toppen ventede endnu et depot med kage, kød,
ost og andre lækkerier. Det kunne ellers have været
dejligt med en portion pasta til at fylde maven med
på så lang en distance, men sådan havde arrangørerne bestemt, at det ikke skulle være.

Gå online med vores nye Teamshop
Med mulighed for tillægsprodukter

Gedestien
På toppen mærkede jeg ret hurtigt, at der var svalt
og besluttede mig for at begynde nedkørslen inden
kulden trak ind under trøjen. Jeg betragter mig
selv som en habil og erfaren nedkører, men alle
mine tekniske kompetencer blev testet. Asfalten
på de første 10 km, hvis man kan kalde det asfalt,
var elendig og vejen var ofte ikke bredere end en
gedesti. Enkelte steder var det forsøgt at smørere
beton på vejen som en slags kompensation for den
tyndslidte asfalt, men det betød flere ujævnheder,
og at der skulle udvises ekstra opmærksomhed.
Undervejs tænkte jeg på, hvordan det ville være,
hvis det havde regnet og funderede lidt over, om
nedkørslen egentlig kunne køres? Til arrangørernes
store ros skal det dog bemærkes, at de faktisk
havde fejet gruset væk i hårnålesvingene og forsøgt
at skabe de bedste rammer for rytterne på den
elendige asfalt.
Til min store overraskelse lå der en del ryttere og
flød i grøfterne på vej ned. De var simpelt hen gået
kolde mentalt og havde ikke overskud til at koncentrere sig om hårnålesvingene og asfalten. Det ville

Solen gik sin gang, og på det vindstille
bjerg stod det klart, at resten af turen
ikke ville handle om, hvorvidt jeg kunne
klare stigningerne, men solen

ALÈ Teamwear
CYKLING, TRIATLON, LØB

Få din egen ALÈ Teamshop og undgå
besværet med optælling, opkrævning
og pakning af dit nye teamtøj. Rytterne
bestiller direkte hos ALÈ Teamwear.
Mulighed for tillægsprodukter af Giro
hjelme/sko og Rudy Project briller.
Kontakt os for at høre meget mere om
vores nye online Teamshop. Vi glæder
os til at høre fra dig.

Orange cykelmyg
slæber sig op i den
smeltende varme.
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Mange kvinder
begav sig i kast
med den lange
Granfondo-rute.

Tlf. 6316 8016
ale@egedesoe.dk
www.aleteam.dk
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blive hårdt for dem at komme på cyklen igen, når de
først var stået af. Kroppen lukker ned, benene bliver
tunge og kulden begynder at indfinde sig. For mit
eget vedkommende havde jeg de første mange km
en fornemmelse af, at jeg skulle kaste op, og maven
gjorde knuder. Det var en reaktion på, at jeg ikke
havde fået ordentlig føde i snart 8 timer, at kroppen
blev afkølet på vej ned og at jeg havde kørt mig selv
langt ud over min fysiske formåen. Nedkørslen tog
sin tid, da det først var mod bunden, at vejene blev
gode og farten kunne sættes op. Heldigvis forsvandt
mine mavekneb efterhånden som jeg nåede bunden
og solen igen brændte fra en skyfri himmel.
Fra bunden af Fauniera kørte vi næsten direkte ind
på Madonna del Colletto, som var dagens sidste
stigning. Med en længde på 7 km og en stigningsprocent på 8 %, burde den sådan set ikke være det
store problem, men jeg var færdig, helt færdig. Igen
brugte jeg tricket med at inddele bjerget i stykker
på 1 km dvs. 7 i alt. Det gik fint i starten, men da der
manglede 3 knækkede jeg og måtte klikke ud af den
ene pedal og sætte foden på asfalten. Der stod jeg, i
et hårnålesving i skygge under pinjetræerne og spekulerede på, hvordan jeg skulle komme til toppen?
Der var intet tilbage i kroppen at stå i mod med og
skammen over at klikke ud af pedalen begyndte at
indfinde sig. Aldrig havde jeg troet, at den dag ville
komme, hvor jeg måtte bringe dette offer og erkende
min egen utilstrækkelighed. Jeg stod der i hvad der
syntes som en evighed, men som nok i virkeligheden
var 15 sekunder, mens jeg fik kontrol over pulsen og
viljen igen fik mig på cyklen.
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Men i mål kom jeg og fandt ret hurtigt Hans, som
sad over en espresso på en cafe og ventede på mig,
mens han så deltagerne komme i mål. Han have vist
siddet der et godt stykke tid og spurgte høfligt om
jeg ville have noget at spise, inden vi kørte tilbage
til hotellet? Det ville jeg ikke, for jeg vidste, at hvis
jeg først satte mig, så ville jeg få mere end svært ved
at komme i pedalerne igen og jeg kunne også se på
Hans, at han gerne ville videre efter at have ventet
på mig i noget, der syntes som en evighed.
De sidste 15 km tilbage til hotellet tilbragte jeg
på hjul af Hans. Jeg var vel en smule indebrændt
over, at vi ikke have taget bilen ind til starten om
morgenen, for jeg havde ærlig talt ikke behov for at
køre flere kilometer. Men tilbage til hotellet kom vi
efter mere end 200 km i sadlen, og på min Garmin
kunne jeg se, at jeg havde forbrændt over 6.000
kalorier. Vi trængte vist begge til en god middag.
De følgende dage kunne jeg stadig mærke på min
torso, at jeg havde tilbragt alt for mange timer i
rødt felt. Lungerne gjorde ondt, når jeg trak vejret

dybt og smagen af metal og blod var ikke langt
væk, når jeg anstrengte mig. Jeg gik som en
gammel mand, mistede hurtigt pusten og havde
konstant lyst til at sove. Hans lignede en, der var
blevet ramt af solstik. Sveden drev af ham og
T-shirten var konstant våd og klam, og han måtte
ud og stå på altanen om natten, hvor en varm
nats kølig brise kunne svale ham. Vi trængte vist
begge til at komme hjem til det ”moderne danske
sommervejr” og mærke glæden ved regn og
vestenvind.

LA FAUSTO COPPI:
Start og mål i Cuneo, Piemonte
Granfondo: 177 kilometer, 4125 højdemeter
Mediofondo: 111 kilometer, 2500 højdemeter

En af de små, hurtige
kvinder kommer i mål.

Ca. 2500 deltager i 2016
Ryttere under 18 og over 64 år kan kun få
starttilladelse til Mediofondo
Det kræver en lægeerklæring at deltage i løbet
(som i en del andre bjergmaratoncykelløb)

Antiklimaks – Cuneo retur

www.fautocoppi.net/en

På toppen af Madonna del Colletto ventede det sidste
depot, hvor jeg tankede op med vand for så at kaste
mig ud på en hurtig nedkørsel på jagt efter nogen
at følges med på transportstykket ind til Cuneo. Det
lykkedes, for da jeg tog det sidste sving og drejede ud
på den store hovedvej, som vi skulle køre på de sidste
20 km. fangede jeg en gruppe på 12 mand. De holdt
en god fart på den snorlige hovedvej og jeg tog kun
sporadiske føringer. Efter 4.000 højdemeter og mere
end 150 km i benene føltes det som et antiklimaks
at køre de sidste 20 km på en stor bred hovedvej
igennem grimme industrikvarterer for at komme ind
til Cuneo centrum. Hvorfor havde arrangørerne ikke
placeret målet på toppen af Madonna del Colletto
ligesom La Marmotte slutter på toppen af Alpe
d’Huez? Det ville have bidraget til et større indtryk
af at have gennemført noget unikt, i stedet for blot
at køre over målstregen inde i Cuneo, hvorefter alle
kørte hver til sit.

Jeg havde det som en glemt Bialetti
espressokande på et gaskomfur, der for
længst har omsat vandet i kedlen til kaffe
og står i et koboltblåt skær af varme og
venter på sin ejermand
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Rossana
Bucca

San Damiano
Macra

Dronero

Caraglio

Chefredaktør Plauborg
klarede sig ikke godt
i varmen. Et for hårdt
udlæg for at følge de
forreste på det første
bjerg hævnede sig
grusomt.

Cuneo

Sambuco

Borg San
Dalmazzo
Vinadio

Demote
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