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Takkebrev til mine sponsorer til ”Cykelnerven 2017” 
 

 

Til højre ses billedet, hvor jeg er fotograferet 

umiddelbart inden afrejsen til Alperne. 

 

Sædvanen tro en lille hilsen til mine sponsorer for 

”Cykelnerven 2017”. Jeg vil på de følgende sider med 

billeder og tekst forsøge at beskrive min oplevelse i 

Alperne og Uralbjergene denne sommer. 

Men først vil jeg rette en stor tak til jer alle for jeres 

bidrag til ”Cykelnerven 2017”. I den sammenhæng blev 

der sat to nye rekorder, som jeg senere vil fortælle 

mere om. 

Som de andre gange jeg har deltaget, er konceptet jo 

stadig, at turen i Cykelnerven først bliver endelig 

bestemt, når man kender Tour de France-feltets rute. 

De bjerge, vi skal køre, bliver valgt ud efter de bjerge, 

man vurderer, vil have fået afgørende indflydelse på podiepladserne i Tour de France, når feltet 

kommer til Paris. 

I år var vi så heldige at få fire fulde dage på cyklerne, idet vi skulle flyve fra Billund allerede tirsdag 

d. 13. juni om aftenen. Vi ankom til Ceneve kl. 22.00 og fortsatte videre til vores hotel i byen Aix-

les-Bains. 

De næste fire dages udfordringer havde vores arrangør Peloton beskrevet sådan: 

Fire dages uafbrudt cykling i det bjergrige terræn vil for nogle ryttere være en ilddåb 
og en stolt bedrift – for andre vil det være en tilbagevendende fysisk prøvelse af 
formen, og et hak ud for (måske) nye bjergtoppe. Uanset ambitioner, så er 
summeringen af årets ”Cykelnerven” et tydeligt bevis på, at der skal disponeres med kræfterne. 
Køres alle lange etaper, bydes der på ca. 440km og 10.680 højdemeter. 
Køres alle korte etaper, bydes der på ca. 380km og 8.970 højdemeter. 
Bjerg/stigning D 
Klichéen: ”Det er i bjergene, at man lærer sig selv at kende…” kan tåle gentagelse. 
Højdemeter på højdemeter tester vi udholdenheden, og det fysiske og mentale 
klaver spiller på alle tangenterne. Seks udvalgte Tour de France 2017-bjerge skal 
køres blot en måned, inden publikum hepper de professionelle ryttere op ad de samme. 
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Første etape onsdag d. 14. juni 

 

Gik fra byen Aix-Les-Bains mod nord langs søen Lac du 

Bourget videre til byen Ruffieux.  

I dagens etape indgik oprindeligt Mont du Chat. Bjerget 

var ved at blive asfalteret og blev derfor erstattet af Col de 

la Biche. Lidt ærgerligt, da Biche jo ikke havde helt samme 

aggressive profil som Mont du Chat. Men et fint bjerg at 

starte på med en opkørsel på knap 14 km og gennemsnits-

stigning på knap 7 %.  

Jokeren for årets tur i cykelnerven blev varmen, der i 

dagtimerne lå imellem 30 og 40 grader. Personligt har jeg 

ingen problemer med høje temperaturer, nærmere tvært 

imod. Men for mange blev det et kæmpe problem. Flere 

fik det virkeligt dårligt. På mit hold Midt/øst fik Henrik 

hedeslag og måtte køres på sygehuset. Henrik blev dog 

heldigvis udskrevet samme dag. Men varmen fortsatte, og 

Henrik kom faktisk ikke rigtigt ovenpå på resten af turen 

og udgik mere eller mindre på de næste dages etaper. 

Nå, men vi skulle jo videre til det næste bjerg Grand Colombier. Nu er det tredje år, jeg deltager i 

”Cykelnerven”. Colombier er til dato det voldsomste bjerg, jeg har kravlet op ad. Godt nok er den 

kun 8,5 km fra den side, vi skulle køre op, men den stiger i snit 9,9 % og har en passus midt på op 

til 22 %.  

Dagens program nærmede sig sin afslutning, 

og vi rullede de sidste 30 km hjem til 

hotellet langs søen Lac du Bourget. 125 km 

var tilbagelagt, og opkørslen viste 2500 

højdemeter. Det skal lige tilføjes, at den 

første dag var i Uralbjergene. Resten af 

dagene kørte vi i Alperne.  
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Anden etape torsdag d. 15. juni 

Dagen starter lidt sjovt for mig. Det var min fødselsdag, og 

min værelseskammerat Gunni syntes, det skulle fejres på 

behørig vis.  

Dagens etape bød på tre bjerge for dem, der kørte det 

lange program. I alt 115 km og 2800 højdemeter ventede. 

Vejret var stadig fantastisk, og temperaturen ikke under 30 

grader. Så det var drikkelse, drikkelse og drikkelse - ikke 

under en liter i timen.  

Vi startede efter 20 km flad vej på et lille, sjovt bjerg kaldet 

Montvernier med 18 hårnålesving fordelt på 3,4 km med 

en gennemsnitsstigning på 8,5 %.  

Efterfølgende gik det over Gol du Telegraf og videre op 

over Col du Galibier. Disse to bjerge var gamle kendinge for 

mig. Dem kørte vi også i 2015.  

 

 

 

 

Telegraf er et rigtigt fint bjerg med løvskov og frodige 

græsmarker hele vejen op. Opkørslen er på 12 km med 

en gennemsnitsstigning på 7 %. Efter en kort nedkørsel 

til depotet i Valloire, ventede opkørslen til Col du 

Calibier. Opkørslen er på 18 km med 8,2 i 

gennemsnitsstigningsprocent. De sidste tre km svinger 

imellem 9 og 12 % i stigning. Calibier slutter i knap 

2600 meters højde. På vejen op passerer man 

trægrænsen, og bjerget bliver nærmest goldt at se på, 

og der begynder at ligge sne flere steder.  
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Her sammen med Henrik, som er min 

kusine Kirstens søn. Det var faktisk 

Henrik, der fik mig med i ”Cykelnerven” 

i 2015. Henrik har været med, siden 

”Cykelnerven” startede med kun 60 

cykelrytter i 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter ventede en lang og til tider stejl nedkørsel på 

over 30 km. Nogle steder kunne cyklen kommer over 

70 km i timen, hvis den fik frit løb. Målet var vores nye 

hotel i Briancon, hvorfra de sidste to dage skulle køres. 

Desværre måtte vi konstatere, at der efter dagens 

etape stadig var lidt mandefald, ikke mindst på grund 

af varmen. For mit eget vedkommende begyndte det 

at knibe med appetitten. Det har jeg også tidligere 

været udfordret på, men varmen gjorde det ikke 

bedre. Sjovt som verdenen vender forkert. Til daglig 

har jeg en glubende appetit og spiser ofte med 

velbehag, mere end jeg har brug for.  Nu havde jeg så 

voldsomt brug for at spise, og så er man nærmest ved 

at brække sig over det. 
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Tredje etape fredag d. 16. juni 

Skulle vise sig at blive en noget opslidende, men også på 

mange måder sjov tur med gode oplevelser. Vi skulle ud til 

et bjerg kaldet Col de Vars. Der var 45 km derud igennem 

et terræn, der på papiret så ret så tilforladeligt ud. Men det 

var op og ned hele tiden. Selv om stigningerne ikke var på 

mere 2-4 km, så var de sjældent under 5-8 %. Men 

pludselig på en smal bjergvej kommer der ikke under 300 

får i møde med os. Ind til siden med cyklerne, så fårene 

med hyrder og hunde kunne passere.  

Resten af vejen ned ad bjerget kørte vi selvfølgelig i 

fåreekskrementer i rå mængder. Det er jo heller ikke hver 

dag, man prøver det.  

 

 

 

 

 

                                                                                        Som det kan ses på min cykelcomputer 39 grader.                
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Umiddelbart herefter nåede vi frem til foden af 

Col de Vars. Opstigningen på 14 km med knap 6 % 

i snit kunne begynde. Temperaturen var stadig 

imellem 30 og 40 grader. Dejligt bjerg at køre op 

ad, og stigningen ikke så voldsom som de tidligere 

dage. På vejen op blev jeg flere gange overhalet 

af nogle muskelbiler som Porsche, Ferrari, Lotus 

og lignende. De kørte nærmest race, og flere af 

dem gik sidelæns ud af svingene. For en 

drengerøv som mig med en svaghed for den slags 

biler, var det en rigtig fin oplevelse, ikke mindst 

lyden, når de accelererer, er helt fantastisk. Focus 

forsvandt for en stund fra, at det nu var 

tredjedagen i bjergene, og trætheden begyndte 

så småt at melde sig. Efter vi var kommet op, 

skulle vi samme vej tilbage til hotellet i Briancon. 

Det blev faktisk lidt en barsk tur. Nedkørslen var 

rigtig fin og foregik for mit vedkommende i rigtig 

fint tempo. På de sidste 40 – 50 km hjem til 

Briancon blev vi lidt udfordret. Terrænet tilbage 

var som på vejen ud op og ned med pæne 

stigningsprocenter. Oven i det fik vi lidt modvind. 

Isoleret set ville det formentlig ikke give de store 

problemer. Men det var tredje dagen i bjergene 

og den sidste tredjedel af dagens etape, og de fleste var på den anden side af 7.500 højdemeter 

totalt, så vi var trætte, og vi havde egentlig brug for fladt terræn og medvind. Det fik vi så bare 

ikke. Vi var 10-12 mand i den gruppe, jeg sad i, og der blev kørt solidarisk. Hermed mener jeg, at 

de ryttere, der havde størst overskud, tog de længste føringer. Temperaturen var stadig over 30 

grader, og vi var ved at løbe tør for vand i flaskerne. Det var faktisk ved at give lidt panik. Vi kørte 

på små veje, og der var ingen hjælp at hente i de små landsbyer, vi kom igennem. Men langt om 

længe kom vi til en by med et springvand, hvor vi kunne få dunkene fyldt op, så vi kunne klare de 

sidste vel omkring 20 km. Det var en slidt, træt og udmattet lille gruppe, der senere rullede ind i 

Briancon efter en hård, men oplevelsesrig tur i Alperne. Alle i gruppen var ved godt mod og glade 

for, at alle var kommet godt tilbage til hotellet - udfordringerne til trods. De sidste 50 km lykkedes 

med et fantastisk teamwork. Det kan jeg faktisk godt blive lidt høj af at tænke på. Tak til gutterne 

for det. 

 

 

 



Mogens Vestergaard                                                                                                        Breum d. 10. november 2017 

7 
 

 

 

Fjerde etape lørdag d. 17. juni. 

Sidste dag oprandt i ”Cykelnerven 2017”. 

Forude ventede de sidste knap 70 km og ca. 

2200 højdemeter. Stemningen var mere 

afslappet end ved start de forrige dage. 

Dagens opgave var, sammenlignet med de 

andre bjerge vi havde kørt, mere 

overskuelig. Opkørslen startede lige uden 

for byen Briancon. Så der var ingen 

transportkilometer at varme op på - det var 

lige på og hårdt. Det er ikke min 

spidskompetence, at min gamle krop ikke 

bliver varmet ordentlig op, inden opkørslen 

starter. Heldigvis startede de første 16 km 

med en stigningsprocent på 2-3. Varmen 

var som de andre dage over 30 grader. På 

vejen op kunne jeg godt mærke, at det var 

begyndt at bide lidt i lårene. Mentalt var jeg 

også ved at være lidt slidt, men det var også 

en dejlig følelse at sidde på det sidste bjerg, 

velvidende at om ganske få timer var det 

ovre.  

Fire fantastiske dage i bjergene var ovre, og tilbage manglede aftenens afslutningsfest. Som de 

andre år var det et tilløbsstykke uden lige. En masse glade mennesker kunne konstatere, at ud 

over varmerekord i regi af Cykelnerven, var der endnu en rekord. Sammenlagt samlede de 250 

cykelryttere over 4,3 mill. kr. ind til forskning i sklerose. Personligt var det også en rekord med i alt 

kr. 33.500,00.  

 

Så derfor kære sponsorer:  

1000 tak for jeres hjælp! 
Kærlig hilsen 

Mogens Vestergaard. 
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Også en stor tak fra hele holdet 

fra Cykelnerven 2017. 


