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CYKELLØB: Den 5. august 
sætter Geopark Odsherred et 
nyt projekt i værk. Her køres 
Geopark Bjerg Grand Prix for 
første gang. Målet er, dels at 
løbet skal blive til en tradition, 
og dels at det skal tjene penge 
til den selvejende institution 
bag geoparken og skabe vækst i 
Odsherred.

Af Niels Sørensen

ODSHERRED: - Vi skal bruge den der geopark 
til noget.

Michael Kristiansen er bestyrelsesfor-
mand i den selvejende Fonden Geopark 
Odsherred, der er sat i verden for at forval-
te den af Unesco blåstemplede geopark i det 
nordvestsjællandske bedst muligt. Han er 
hele tiden på udkig efter gode ideer, forsøg 
og projekter til at slå mønt på geoparken, for 
at den bare ligger der og ligger, skaber iføl-
ge formanden ikke vækst i Odsherred og får 
ikke folk udefra til herredet.

- Vi har jo ikke nogen billetter til geopar-
ken, så vi er nødt til at finde på nogle måder 
at få indtjeninger på, siger Michael Kri-
stiansen.

Et sådan forsøg er motionscykelløbet Geo-
park Bjerg Grand Prix, der køres den 5. 
august i det kuperede terræn i og omkring 
Bjergene, med både start og mål i Høve, som 
en del af Geopark Festivallen.

- Hele ideen er netop at bruge historien og 
landskabet. Det er et unikt istidslandskab, 
og det har jo en hel masse bakker, og der er 
ikke noget bedre, når man cykler, end når 
der er bakker, fortæller Michael Kristian-
sen og fortsætter:

- Hvis man ser på det cykelmæssigt, har vi 
to steder i Danmark, hvor der er bakker. Vi 
har omkring Vejle, og så har vi det her. I Vej-
le har de det måske bedste løb i Danmark, 
Grejsdalsløbet, og nu skal vi også have, ja, 
måske ikke det bedste, men så det næstbed-

ste. Så kan det være, det bliver det bedste på 
et tidspunkt.

Budgettet for cykelløbet er på 350.000 kro-
ner. Det er smalt og kræver derfor blandt an-
det sponsorer og frivillig arbejdskraft for at 
kunne holde.

- Det går fint med at finde frivillig hjælp og 
at skaffe sponsorer, og kommunen kommer 
også til at bidrage, i hvert fald det første år, 
men hele pointen er, at på langt sigt, og det 
skulle allerede gerne være fra næste år, der 
skal vi altså have nogle penge i kassen på det 
her, siger Michael Kristiansen.

Den 55-årige, journalistuddannede Mi-
chael Kristiansens cv er langt og har nogle 
bemærkelsesværdige punkter. Blandt me-
get andet har han flere redaktørjobs bag 
sig, og han var spindoktor for tidligere stats-
minister Anders Fogh Rasmussen i begyn-
delsen af 00’erne. Han ved, der kan være et 
stykke vej fra ide til handling, ja, det er der 
faktisk altid, men i dette konkrete tilfælde 
har det stykke vej været længere, end Mi-
chael Kristiansen troede, det ville ende med 
at være.

- Det tager tid at lave sådan et løb. Man 
bliver overrasket over, hvor krævende det 
er. Jeg er glad for, vi har Jens med, for han 
har arrangeret mange cykelløb, og man kan 
ikke gøre det uden professionel hjælp. Der 
er så mange detaljer, der er så mange tilla-
delser, der er så mange ting, der skal klappe, 
sikkerhed, tilmeldinger. Det har taget mere 
tid, end jeg havde regnet med. Men det første 
år er altid det sværeste, siger Michael Kri-
stiansen.

X i kalenderen
Den omtalte Jens er den tidligere profes-
sionelle cykelrytter Jens Veggerby. Han har 
været både bane- og landevejsrytter og har 
blandt andet vundet det klassiske seksda-

gesløb i København flere gange samt delta-
get i Tour de France og Giro d’Italia. Det gør 
man kun, hvis man virkelig kan cykle. 

Nu står han bag Veggerby Sport & Kultur 
sammen med sin hustru, og de er leverings-
dygtige i cykelløb og er indkøbt til netop det 
som konsulent for Geopark Odsherred, der 
altså arrangerer Geopark Bjerg Grand Prix.

- Der er flere ting, der især kalendermæs-
sigt skal gå op i en højere enhed, når man 
starter med at lave et cykelløb. Helt konkret 
skal det jo passe ind i vores kalender, hvis 
vi skal indover, og så skal det passe ind i 
løbskalenderen, for det nytter jo ikke noget 
at placere et nyt løb på en dato, der ligesom 
er taget. Det skal også passe ind i arrangø-
rernes kalender og flere kalendere end det, 
og man stabler ikke sådan et arrangement 
på benene uden en hel masse tilladelser. Vi 
prøver at hjælpe til med al vores ekspertise, 
fortæller Jens Veggerby og fortsætter med 
et stort smil:

- Jeg plejer at sige, at min kone står for alt 
det, jeg ikke kan finde ud af, og jeg er ikke 
god til ret meget andet end at cykle, så ...

Det er dermed blandt andet den fyldestgø-
rende hjemmeside, geoparkbjerggrandprix.
dk, Jens Veggerby ikke kan tage æren for, 
men den rute, han har skabt, lad os kalde 
den Veggerby-ruten, er til gengæld fanta-
stisk og både modbydelig og vidunderlig, 
smertefuld og smuk.

- Jeg har lavet en rute, hvor du virkelig kan 
mærke Odsherred. Jeg glæder mig meget til 
at se, hvor mange der vil prøve kræfter med 
den, siger Jens Veggerby. 

For Michael Kristiansen handler det om 
mere end en tradition i form af et årligt tilba-
gevendende løb i det område, som geologosk 
set er en del af randmorænen Vejrhøj-buen, 
der blev dannet under sidste istid. Geopark 
Bjerg Grand Prix skal kickstarte cykeltu-

rismen i Odsherred, for det vil give vækst. 
Folk, der tager til Odsherred for at cykle, 
skal jo også have noget at spise og drikke og 
måske et sted at sove.

- Nu skal vi have det her til at køre. Det 
kommer til at tage nogle år, før det for alvor 
sætter sig fast. Der er mange cykelløb i Dan-
mark, der er mange om buddet, men vi har 
noget, der er helt specielt, og nu skal vi så 
bare have lært danskerne at cykle her. Og 
pointen er jo, at det ikke bare skal være en 
gang om året, man kommer og cykler, så 
løbet er jo også en måde at tænke på, at få 
trukket noget cykelturisme herop. Vi har 
det ikke rigtigt. Men vi har landskabet, vi 
har det, der skal til, folk ved det bare ikke 
rigtigt, siger Michael Kristiansen.

En tung tempo-satan
Målet for løbet er altså klart. Folk skal ad 
åre strømme til for at kæmpe på og med den 
særlige rute, som Jens Veggerby i samarbej-
de med lokalkendte cykelentusiaster og Mi-
chael Kristiansen har skabt. Ruten er 35,6 
km og indeholder næsten 500 højdemeter. 
Man kan køre en eller tre omgange på løbs-
dagen. Skal man køre tre, skal man være 
rigtig god, og skal man køre en, skal man be-
stemt ikke være dårlig.

- Jeg regner med, der kommer 6-700 og cyk-
ler den 5. august. Det er målt ud fra, hvad 
Jens forventer, og hvor mange der kommer 
til andre, lignende løb. Fristen er lige op til. 
Du kan komme og tilmelde dig på dagen, så 
med godt vejr kan det være, der kommer fle-
re. På langt sigt skal vi være flere. Målet er i 
løbet af nogle år at have et par tusind, siger 
Michael Kristiansen.

Han er selv cykelentusiast, i god form og 
stærk nok til at køre med på Veggerby-ruten.

- Jeg begyndte at cykle for en syv-otte år 
siden. Jeg blev træt af at spille golf, siger han 
og ler og fortsætter:

- Jeg trængte bare til noget andet, og det 
er ufatteligt, hvor langt man kan flytte sig 
på en cykel på den tid, det tager at spille en 
runde golf.

Han betegner sig selv som »en tung tem-
po-satan« i stil med Jens Voigt og Lars Bak. 

- Jeg elsker at køre opad. Jeg elsker at køre 
bjerge. Men altså, jeg ved også godt, hvor jeg 
er bedst, siger han.

Et løb med høje mål
Michael Kristiansen (med hvid kasket) og Jens Veggerby (th.) aftaler de sidste detaljer forud for prøveløbet på ruten, som blev kørt den 5. maj.  Foto: Niels Sørensen

Cykelløb i fabelagtig natur - det er essensen af Geopark Bjerg Grand Prix.


