
Kvinde	  cykeltur	  til	  Bølling	  Sø.	  

Søndag	  d.	  14.8	  var	  berammet	  til	  årets	  lange	  kvindecykeltur	  fra	  Snejbjerg	  
Cykelmotion.	  Vejrmeldingerne	  var	  ikke	  lige	  frem	  de	  bedste,	  så	  der	  blev	  
kommunikeret	  vældigt	  frem	  og	  tilbage,	  indtil	  Inge	  Lund	  sagde:	  ”Vi	  cykler”.	  	  

Vi	  mødtes	  kl.	  12.30	  ved	  Per	  P.	  og	  cyklede	  over	  Herning	  østpå.	  Første	  stop	  var	  
efter	  13	  km,	  hvor	  Inge	  Beck	  havde	  en	  punktering	  på	  baghjulet.	  Vi	  tænkte	  alle,	  at	  
det	  var	  godt	  det	  var	  hende,	  for	  hun	  er	  jo	  vores	  ’handywoman’,	  og	  det	  fik	  hun	  
også	  snildt	  klaret.	  	  

Vi	  cyklede	  i	  højt	  humør	  videre,	  der	  var	  en	  snak	  og	  en	  latter	  så	  det	  var	  en	  
fornøjelse.	  Vi	  nåde	  frem	  til	  Bølling	  Sø,	  hvor	  vi	  fandt	  en	  dejlig	  krog	  på	  
campingpladsen	  til	  at	  spise	  sandwich,	  bananer,	  chokolade	  og	  drikke	  sodavand	  og	  
kaffe,	  alt	  sammen	  noget	  som	  Niels	  leverede	  ud	  til	  os.	  	  

Vi	  fortsatte	  glade	  og	  tilfredse	  efter	  at	  depoterne	  var	  fyldt	  op,	  og	  vi	  syntes	  det	  var	  
fantastisk	  at	  vejrmeldingerne	  kunne	  tage	  så	  meget	  fejl	  –	  vi	  havde	  tørvejr,	  
medvind	  og	  det	  gik	  ned	  af	  bakke!	  	  Men	  så	  oplyste	  Inge	  Beck,	  hvor	  langt	  der	  var	  
tilbage	  og	  så	  var	  det	  ligesom	  der	  skete	  en	  vejrforandring!	  I	  hvert	  fald	  så	  ville	  det	  
regne	  de	  sidste	  20	  km.	  	  

Kl.	  17.30	  var	  Vinni	  i	  mål	  og	  kunne	  konstatere,	  at	  det	  var	  den	  længste	  tur	  hun	  
nogen	  siden	  havde	  foretaget	  -‐	  99,5	  km!	  Skønt.	  

Men	  dagen	  var	  ikke	  ovre	  for	  efter	  vi	  havde	  nettet	  os	  lidt	  mødtes	  vi	  hos	  Inge	  Lund	  
til	  grill,	  og	  hvad	  der	  mere	  skete,	  det	  husker	  vi	  ikke	  i	  detaljer	  J	  

Tak	  tøser	  for	  en	  dejlig	  tur.	  

Mona	  Kjær	  Nielsen	  

	  

	  

	  	  	  

	  


