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AKTIVITET: Årets 
nyligt afholdte cykelløb 
»Tour de Sjælland« var 
igen en succes, selv 
om hjemkomsten var 
noget våd.

AF ELISA HAUERBACH

JYDERUP: Lørdag den 
15. juni lidt før kl. 14 
ankom 70 deltagere igen 
til Jyderup efter fire 
dage og 650 km i sadlen 
på turen rundt i kanten 
af Sjælland.

De syv hold blev sendt 
afsted fra Jyderup Hal-
len onsdag morgen den 
12. juni og på trods af 
varsler om skybrud 

morgenen igennem, lyk-
kedes det at holde tids-
planen og først lørdag 
på de sidste 50 km fra 
depotet i Sommerland 
Sjælland mod målet i 
Jyderup, måtte rytterne 
have regnjakkerne frem.

Regnen silede ned, 
da de nåede sidste 
depot og samling af 
holdene på Hjembæk 

Efterskole. Her havde 
forstander Henrik Tegl-
strup åbnet dørene, 
så hjælperteamet og 
de våde ryttere kunne 
komme indenfor og få 
lidt varme, før de sid-
ste syv kilometer skulle 
køres i samlet flok til Jy-
derup.

Den planlagte uden-
dørs afslutning ved Jy-
derup Bibliotek måtte 
flyttes indendørs og her 
kunne rytterne fejre den 
flotte præstation med 
champagne, øl og grill- 
pølser, som Jyderups 
Fremtid havde klar.

Herefter kunne styre-
gruppen i Tour de Sjæl-
land igen i år overrække 
en donation på 150.000 
kr. til Cystisk Fibrose 
Foreningens arbejde for 

en bedre livskvalitet for 
de omkring 200 børn og 

300 voksne, der lider af 
sygdommen.

Regnevåd hjemkomst 
efter en god »tour«

Sidste start gik fra Sommerland Sjælland i Odsherred.

Regnen silede ned, da cykelrytterne vendte tilbage efter fire dage på Sjællands kystlandeveje. Privatfotos

Cystisk Fibrose Foreningen fik i år en donation på 150.000 kroner af 
Tour de Sjælland.


