
Marselisløbet 2013 
 

Lørdag d. 31. August var 6 ryttere fra Sunds Cykelmotion mødt til start i Marselisløbet 2013, ligesom cirka 

1000 andre.  

Heldigvis var det regnet af inden starten på løbet, men vinden var til gengæld til stede i rigelig mængder, og 

det betød en strid sidevind på langt det meste af ruten, ruten var i et pænt kuperet terræn med 824 

højdemeter.  

 

Vi kan nok lære at vi skal gå tidligere til startområdet, for vi endte i den sidste tiendedel af feltet. 

Der blev allerede fra start lagt ud med højt tempo fra alle ryttere, Max og Morten hægter sig på Kim, en 

stærk rytter fra ICT. Allan, Kenneth og Michael følges ad, og Jacob slår følgeskab med Kjeld og Tom fra ICT. 

Max og Kim ligger ud med hårdt tempo og Morten kæmper for at holde hjul, der skal jo køres en del forbi 

alle dem som havde været så kloge at gå i startboksen før os  efter 40 km i det hårde tempo må Morten 

slippe Max og Kim, og finde sit eget tempo for ikke at gå helt kold før tid. Jacob berettede også at Allan, 

Kenneth og Michael lagde ud i god fart og kørte forbi ham, hvor Jacob derimod allerede fra start 

rationaliserede mere med kræfterne i den overbevisning om at han med sit vedblivende seje tråd nok skulle 

indhente nogle af dem som ville tabe pusten, og han kørte ifølge ham selv også imellem i forskellige 

grupper for at få samling på sine følgesvende fra ICT. Ganske rigtigt fik Jacob senere hentet 3 

mandsgruppen, men ifølge Allan kun fordi de (andre) punkterede, og så endda hele 3 gange   

 

Ingen kunne være med i Max’s opskruede tempo, og han endte på en flot 9. plads, de 8 foran må være 

nogle af dem der stod allerforrest i startboksen    

 

 

 

 

 

 



Efter alle var kommet i mål 

 

 

gik vi i teltet og fik en tiltrængt forfriskning 

 

Flere billeder kan ses på  

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=110111314329181680488&target=ALBUM&id=5918734852736217745&authkey=Gv1sRgCMTosN

vH_IHMgQE&invite=CI-koKEK&feat=email  

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=110111314329181680488&target=ALBUM&id=5918734852736217745&authkey=Gv1sRgCMTosNvH_IHMgQE&invite=CI-koKEK&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=110111314329181680488&target=ALBUM&id=5918734852736217745&authkey=Gv1sRgCMTosNvH_IHMgQE&invite=CI-koKEK&feat=email

