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Giromania i Ejer Bjerge
3Bavnehøjens
venner tager imod
det italienske
cykelløb

Giromania
i Ejer Bjerge
3 Fire steder i området

omkring Ejer Bavnehøj er der
aktiviteter under 3. etape af
Giro d’Italia.
3 Det er ved Ovsted Kirke,
svinget i Ris-Østergård, ved
gården Margrethelyst på
Risvej 100 og ved
Genforeningstårnet på
toppen af Ejer Bavnehøj.
3 Bag arrangementerne
står Ejer Bavnehøjs Venner,
Riis-Tebstrup
Idrætsforening,
KFUM-spejderne Ejer
Bavnehøj Gruppen, Ejer
Bavnehøj Skolen og
turistforeningen
VisitSkanderborg.

Af Lars Haslev
lh@hsfo.dk

EJER BAVNEHØJ - Levende

og grillet gris, lokale country-stjerner og lyserød fest.
Når Giro d’Italia besøger
Skanderborg Kommune og
Ejer Bjerge på løbets 3. etape, står vennerne på Ejer
Bavnehøj klar med en velkomst på behørig vis.
- Vi har at gøre med den
hårdeste bjergstrækning, løbet kommer forbi i hele
Danmark. Derfor skal alle få
en oplevelse med knald på,
siger Viggo Rasmussen, formand for Ejer Bavnehøjs
Venner, der står i spidsen
for det ambitiøse projekt.
Feltet af cykelryttere passerer Ejer Bavnehøj omkring kl. 13.45, og ruten bliver spærret af fra kl. 12.10 til
kl. 14.30, oplyser formanden.
- Derfor vil der især være
fuld damp på aktiviteterne,
før cykelryttere samt for- og
bagtrop i form af følgebiler
og motorcykler drøner forbi, siger Viggo Rasmussen.

Modige udbrydere
Fire områder på ruten er
udpeget til at være velegnet
til et publikum.
Efter motorvejsbroen på
Tåningvej ligger ved Ovsted
Kirke et større græsareal,
hvor der er plads til, at publikum kan huje og heppe.
- Her vil KFUM-spejderne
Ejer Bavnehøj Gruppen bygge en cykel af rafter. Det sto-

0 Når cykelrytterne skal pedalere hen over toppen af Ejer Bavnehøj, er det med en højde på
svimlende 159 m over vandoverfladen på Horsens Fjord. Her er der indlagt et af løbets hårdeste
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bjergspurter - i hvert tilfælde i Danmark.

„Der skal gjalde ‘O Sole Mio’
ud over Ejer Bjerge, så de
snoede grisehaler retter sig
ud, hårene rejser sig, og
forhåbentlig gør rytterne det
samme i sadlen.“
VIGGO RASMUSSEN,
FORMAND FOR EJER BAVNEHØJS VENNER

re spørgsmål er, om cyklen
kan køre. Det fører tankerne
hen på The Flintstones, ly-

der det med højt humør fra
formanden.
Han håber, at modige ud-

brydere kan finde på at udnytte stigningen, så feltet
bliver delt op og forskudt på
strækningen.
- Bakken op til kirken vil
vise, hvem der hænger i
bremsen, og hvem der har
overskud, fortsætter Viggo
Rasmussen.

Gris og opera
Næste stop er der, hvor ruten tager et skarpt venstresving fra Tåningvej ind på
vejen mod Ris.
Her er det Riis-Tebstrup
Idrætsforening, der er såkaldt Giro-arrangør, fortæller Viggo Rasmussen.
- Godt grisekød kommer

på grillen, og der er god
plads, da grisefarmeren har
sagt ja til, at vi bruger området omkring hans gård, siger
Viggo Rasmussen.
Lige over for vejen, der fører til toppen af Ejer Bavnehøj, ligger grisegården
Margrethelyst. Gården og de
mange lyserøde grise bliver
rammen om Ejer Bavnehøjs
Venners eget arrangement.
Etapens bjergspurt bliver
netop på denne strækning
med en streg ud for Ejer
Bavnehøj.
På en scene vil Skanderborgs X Factor- og Voicestjerne, Henriette Andersen, synge sammen med to
lokale countrydrenge.
- Og som rosinen i pølseenden skal der også noget
italiensk ind over. En eller
flere tenorer. De Tre Teno-

rer kan vi ikke lokke med,
men „O Sole Mio“ skal gjalde ud over Ejer Bjerge, så de
snoede grisehaler retter sig
ud, hårene rejser sig, og forhåbentlig gør cykelrytterne
det samme i sadlen, siger
Viggo Rasmussen.

Gourmet og udsyn
Som det sidste Giro-indslag
får gourmetkokken Jesper
Græm ansvaret for toppen
af Ejer Bavnehøj. Han tager
sig godt af de fremmødte
med en kulinarisk oplevelse.
Genforeningstårnet er på
toppen centrum for arrangementer, som markerer begivenheden og det italienske
cykelløb, bebuder Viggo
Rasmussen.
Formentlig vil det være en
god idé at møde op i god tid,
før ruten bliver spærret af.
Det giver nemlig et sted at
parkere bilen og et enestående udsyn til cykelløbet.
- Nogle søger måske op i
tårnet med en mega-kikkert
for at få det ultimative overblik, siger Viggo Rasmussen.
Håbet er ifølge formanden, at folk fra nær og fjern fra København til Amsterdam, Berlin og Paris - kommer for at opleve verdens
næststørste cykelløb på de
højest mulige punkter i Danmark.
- Normalt er det forbudt at
campere på Ejer Bavnehøj,
men jeg tror, vi har tænkt os
at gøre en undtagelse lige
netop den dag, slår Viggo
Rasmussen fast.
Hold øje med adgangs- og
parkeringsforhold på
www.skanderborg.dk.

Odder skal klædes i lyserødt
3Har bestilt flere
hundrede T-shirts
til firmaer
og kommunen

2 Karsten Geertsen regner
med massevis af publikummer
ved bl.a. her ved rådhuset og
Kvicklys p-plads.
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Af Hans Jørgensen
hj@hsfo.dk

ODDER - Det skal være en
festdag med masser af lyserøde farver, når Giro d’Italia
kommer til Odder.
Kommunens udviklingschef, Karsten Geertsen, koordinerer aktiviteterne.
- Vi får flere og flere meldinger om nogen, der vil lave noget lyserødt. Brandstationen har nogle ideer, og
mange kommunale medarbejdere vil rende rundt i
lyserøde T-shirts, siger han.
Faktisk har han bestilt fle-

re hundrede T-shirts, som
ansatte i lokale firmaer og
kommunale institutioner vil
tage på om mandagen. Det
betyder, at personale på
rådhuset, brandstationen
samt i Vej- og Park-afdelingen er iført lyserødt.
Han håber på regulær Giromania, som det kaldes,
når en hel by laver en lyserød fest ud af etapeløbet.

Tre steder i byen bliver
der servering og andre aktiviteter, og inden cykelrytterne kommer til Odder,
kommer karavanen på omkring 40 biler, der reklamerer for alskens produkter.
En flok dansere har lavet en
særlig Giro-dans, som de viser frem.
- Karavanen kører en halv
til halvanden time foran fel-

tet, og de stopper, hvor der
er mange mennesker. De deler reklamevarer ud og laver
et show, så det er med at
komme i god tid. Ude på ruten suser de bare forbi med
80 i timen, men her stopper
de og laver festligheder. Der
er plads til flere tusinde tilskuere alene i Odder, og det
satser vi på, siger Karsten
Geertsen.
Pladsen ved banegården
bliver spærret af, det samme gør Kvicklys p-plads og
rådhus-parkeringen. De tre
steder bliver der lavet underholdning.

Rosévin
Det er også på de tre centrale steder, man kan købe mad
og drikke. Det er naturligvis
holdt i Giro-farver. Det bety-

der masser af rosévin, lyserød champagne og mad i røde farver.
- Flere og flere er spændte
og glæder sig. Giroen kommer ikke til Danmark igen,
og det er verdens næststørste cykelløb, siger udviklingschefen.
Han kom selv tæt på Tour
de France på en familieferie
for nogle år siden.
- Vi var ude at køre og var
ikke helt opmærksomme
på, at turen kom lige forbi.
Vi prøvede, om vi kunne se
noget og endte midt i St. Etienne på enkeltstarten det
år, da Michael Rasmussen
blev smidt ud. Vi befandt os
blandt folk fra alle mulige
nationer, også mange danskere. Derfor ved jeg, at det
kan være en stor oplevelse,

og den oplevelse vil jeg gerne have, at man får i Odder,
siger Karsten Geertsen.
Oplevelsen var så stor, at
han og familien flere gange
har opsøgt cykelløbet, når
de har været på ferie i
Frankrig.
- Man snakker pludselig
med mange mennesker, og
alle er glade og i godt humør. I Odder skal vi også gøre byen lyserød og gøre det
til en kæmpe oplevelse at
være med. Der bliver mulighed for at få en hyggelig dag
med lidt andet underholdning end selve cykelløbet og
noget godt at spise og drikke, siger Odders udviklingschef.

