Aalborg viser vejen
Præsentation af ruterne til DM 2022
Både enkeltstarten og linjeløbet starter og slutter i centrum af Aalborg ved Aalborg Kongres &
Kultur Center. Det betyder, at der bliver masser af nordjyder, turister og tilrejsende tilskuere,
som kommer til at opleve cykelsporten på nærmeste hold. Der er nærmest garanti for god
stemning og fest, når Danmarks elite kommer til Aalborg for at kæmpe om Dannebrogstrøjerne.
Sikkerheden er i top på begge ruter.
Alt er afspærret og alle veje ensrettet. Mere end 250 frivillige, 1500 m hegn og 60 politimotorcykler og race marchals sikrer rytterne optimale forhold og en nogenlunde normal hverdag
for beboerne langs ruten.
Enkeltstarten er nærmest pandekageflad med kun ganske få højdemeter (119/180 Hm).
Til gengæld er der både lange, lige tonser stykker, hvor hastigheden kan komme langt over 60
km/t og teknisk vanskelige passager på små biveje med skarpe sving. Vinden på dagen får en
afgørende indflydelse på resultatet. Ved ingen eller let vind, nærmest uanset retning, kommer
alle til at køre stærkt. Kraftig vind fra vestlig retning overkommer kun de stærkeste.
Turen ud ad Nørholmvej bliver ingen fornøjelse og medvinden hjem kan ikke udnyttes fuldt ud
pga. de små snørklede veje. Et godt sted for publikum er ved mellemtiden for enden af Nældevej
på Nørholmvej, ved 7 km mærket. Her passerer alle ryttere to gange – både ud og hjem.
Rytterne når næppe at nyde den smukke udsigt over Limfjorden, men tilskuere kan få en flot
oplevelse, ved at stå enten ved Nørholm Skole (efter 12 km) eller ude ved Klitgård Fiskerleje
(efter 16 km).
Linjeløbet består af to dele. En normal, lidt kuperet del med 80 henholdsvis 130 km (1050/1825
Hm) gennem Himmerland, hvor rytterne får lov at prøve kræfter med alle de kendte stigninger i
området: Molbjerg, Ærtebjergvej, Huulmøllevej, Højrisvej - endda to gange og Pandumbro.
Herefter rammer feltet Aalborg igen og her venter 4 eller 8 omgange (i alt 88 km) gennem det
fornemme Hasseris. Hvis rytterne ikke kendte Skovbakkevej og Nordtoft før, kan de med garanti
huske dem efter løbet. På Skovbakkevej med tocifrede stigningsprocenter venter der et talstærkt
publikum, som nok skal fyre op under rytterne. Også TV2 har udset sig dette punkt, idet løbet
godt kan blive afgjort netop her, hvis en rytter har kræfterne til at vriste sig fri.
På vejen rundt i Himmerland kommer feltet gennem flere mindre byer, hvor beboerne har
forberedt en velkomst og glæder sig til besøget. I fx Øster Hornum står beboerne selv for
sikkerheden og Forsamlingshuset er samlingspunktet for tilskuere og festligheder. Her kommer
alle felter to gange igennem, så det er et godt sted til at studere løbets tidlige udvikling.
På Ærtebjerg-vej kommer rytterne forbi Danmarks fineste vingård, som nok er et besøg værd,
mens man venter på rytterne. Senere kommer Herrer Elite gennem Vegger, hvor borgerforeningen
har taget initiativ til en byvandring inden feltet kommer. 50 huse har fået skilte, hvorpå der står,
hvad huset tidligere har været brugt til. Efter turen samles borgerne til øl og pølser på torvet for
at opleve suset, når feltet passerer to gange. Også Nibe er klar. Den Lille Fede starter først ugen
efter, så der vil være masser af tilskuere på de to torve, som alle felter passerer.
De fleste tilskuere vil jo nok efterhånden samles i start- og målområdet for selv at se en rigtig
spurt. Inden rytterne rammer opløbet, skal de gennem Kirkegårdsgade og tre 90 graders sving
umiddelbart efter hinanden. Der bliver kamp om at kommer først ud af det sidste sving for
opløbsstrækningen er let faldende og kun 300 meter lang. Hastigheden i spurten forventes at
ramme 70 km/t.
Du kommer ikke tættere på Kasper Asgreen, Magnus Cort eller de andre danske World Tourryttere og den hjemlige elite end i Aalborg. På gensyn til DM i Landevejscykling 2022

