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De glade
tosser
tager på
cykeltour
Fire dage, cirka
650 kilometer
på landeveje og
ømme muskler.
Jyderuppere står
bag Danmarks
længste motionsløb
Tour de Sjælland
med vægt på hygge
og det sociale.

Af Margit Pedersen
mp@nordvest.dk
Jyderup: Nogle cykler til
Paris eller snupper Tour
de France etaper. En flok
cykelglade tosser tager i
stedet 650 kilometer cykel
tour fra 19. til 22. juni med
start og slut i Jyderup.
Lige nu er 33 tilmeldt
det, seks jyderuppere kal
der Danmarks smukkeste,
længste og hårdeste mo
tionscykelløb Tour de Sjæl
land langs kystlinjen med
smut til Møn, Bogø, Falster
og Lolland.
Og det er også det hygge
ligste. Efter hver etape ven
ter aftensmad og blød seng
på vandrerhjem.
- Det er unikt for etape
løb at gøre så meget ud af
det sociale med overnat
ning og spise sammen,
bemærker Kim Lund fra
foreningen bag.

Cykeltouren støtter
unge kræftoverlevere

Tour de Sjælland skal
være en udfordrende, god
og sjov oplevelse. Men ryt
terne cykler også penge ind
til Proof of Life, en forening
for unge kræftoverlevere,
der sætter fysisk træning
i fokus og nægter at lade
sygdommen styre deres liv.
- Beløbet afhænger af

sponsorer. Vi og alle andre
arbejder ulønnet. Alle ud
gifter til løbet dækkes af
rytternes 2.495 kroner, un
derstreger initiativtageren
Jørn Lauritzen.
20. april stiller Tour de
Sjælland op i Jyderup med
motionscykler, der kan
købes for seks timer med
instruktør af alle med lyst
til at spinne og støtte Proof
of Life.

Jomfrutouren skal blive
en tradition

Det er jomfrutouren, og
der knokles for at få alt på
plads, så højst 75 cykel
ryttere i tre grupper efter
tempo kan sendes af sted.
Der cykles ikke på tid, præ
stationen er 650 kilometer.
- Vi vil huskes for et løb,
hvor alt klappede, så folk
kommer igen. Vores motto
er småt og godt.
Klaus Mathiesen, Jørn
Lauritzen, Kim Lund, An
nette Poulsen, Signe Steen
Petersen og Jesper Peter
sen håber at have skabt
en tradition med stigende
antal deltagere.
For at give alle chancen
for at gennemføre, bliver
der lavet individuelle træ
ningsprogrammer og fæl
lestræning, som skal lære
uprøvede at cykle på lan
devej og finpudse formen.
Det er bogstaveligt ris
til egen røv ikke at komme
til fællestræning sammen
med rutinerede cyklister,
hvis man bor nær Jyderup
- eller have disciplin nok til
at træne alene, understre
ger Klaus Mathiesen.
På hjemmesiden www.
tourdsjaelland.dk er der
tilmelding til løbet og som
frivillig. Og her kan sponso
rer også melde sig til med
deres støtte.
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fire dage på landeveje

* 654,78 kilometer på Sjælland, Møn, Bogø,
Falster og Lolland fra 19. til 22. juni.
* 1. etape Jyderup-Helsingør, 149,19 km.
* 2. etape Helsingør-Nykøbing F, 197,65 km.
* 3. etape Nykøbing F-Næstved, 175,67 km.
* 4. etape Næstved-Jyderup, 132,27 km.
* 2.495 kroner dækker overnatninger, forplej
ning, færger, følgevogn, service og depoter.
* Alle får cykeltøj, kasse til tørt skiftetøj, plast
pose til affald og tilbud om træningsprogram
og fællestræning.

Jørn Lauritzen (tv.),
Klaus Mathiesen,
Jesper Petersen
og Kim Lund garanterer,
at Tour de Sjælland
gennemføres. Det har været
klart fra start, at uanset
deltagertal cykles der
Sjælland Rundt
den 19. til 22. juni.
Foto: Mie Neel

Det ser måske afslappet ud.
Men de otte cykelben
og to cykler dækker over
ivrige motionister,
der kender hinanden fra
Jyderup Foreningsfitness
og fra landeveje.

