
Ladytour 2011 – 65 km 
 

Endnu en god og velarrangeret Ladytour er veloverstået.  I år var vi desværre lidt færre fra 
Snejbjerg Cykelmotion end vi har været tidligere, men følgende repræsenterede os i år: Kirsten 
(og datter), Inge L., Gitte, Ninna, Mona og Inge B., Vi håber på, at flere er med igen til næste år.  
 
Sidste år kørte vi rundt som den forreste gruppe, hvor vi var et par stykker eller tre, der i hvert 
fald var meget opsatte på, at det kunne være sjovt at prøve igen. Det lykkedes, men den forreste 
gruppe, som i år kørte ud af Tjørring var noget større end sidste år. Det kunne mærkes på både 
fart og manglende stabilitet. Nogle havde prøvet at køre i gruppe før, andre prøvede for første 
gang, så det var noget meget ujævn kørsel til at starte med, undtagen farten, der blev sat ganske 
højt med det samme.  Vi hang heldigvis alle sammen godt på, men ellers var aftalen, at det 
vigtigste var at komme samlet rundt som gruppe (Snejbjerg/Vorgod-Barde). 
 
Vi havde en aftale om at følges med pigerne fra Vorgod-Barde Pedalklub, som igen i år var 
Lisbeth, Lillian og Kirsten. Vi har nu fulgtes med dem de sidste tre år, så vi kan efterhånden godt 
kalde det en god fast tradition, vi har fået skabt os der. Hyggeligt og sjovt er det i hvert fald, 
hvilket nok især bekræftes af, at vi allerede har næste års aftale om følgeskab på plads. 
 
Vejrudsigten op til Ladytour havde bestemt ikke været lovende, men vi fik da lov at starte ud i 
kun skyet vejr og mindre vind end forventet. Vi nåede at køre omkring 40 km i tørvejr, og indtil 
da var vores snit 32 km/t, men så kom regnen…… og det sænkede det hele en smule. Regnen 
fulgte os så stort set de sidste km. Vi endte med at slutte med på et snit på 31,2 km - det 
hurtigste vi endnu har kørt til Ladytour, så det var vi alle sammen ganske tilfredse med. Kirsten 
og datter havde valgt at køre for sig selv, og de kom også ind med et flot snit, så mon ikke de 
slutter sig til Snejbjerg/Vorgod-Barde-gruppen til næste år  ?  
 
Selv om det er et motionsløb, gik der sport i at få en god tid ind over målstregen. Efter en fin 
slutspurt endte Snejbjerg/Vorgod-Barde gruppen med placeringer mellem 5. og 19 på 65 km 
ruten.   
 
Tak for i år – jeg glæder mig allerede til Ladytour 2012  
 
Inge Beck, 18.06.2011 
 



 

 


