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 ■Der var både jazz og cykling på torvet i 2010. Denne gang 
foregår de to ting to forskellige weekender.  Arkivfoto

kortet og giver os en fanta-
stisk god omtale. Det samme 
gælder for EM i Matchrace og 
Lillebælt Halvmarathon, si-
ger Steen Dahlstrøm og fort-
sætter:

- Og så skaber det jo også en 
ekstra omsætning for de lo-
kale restauranter og butikker 
på dagen.

Af Jonas Ancher Nyeng
Grafik: Mikkel Damsgaard
jany@fyens.dk, midp@fyens.dk

1. etape:  Hobro-Mariager, 155 
kilometer
2. etape:  Skive-Aarhus, 195 ki-
lometer
3. etape:  Skanderborg-Vejle, 175 
kilometer
4. etape:  Nyborg-Odense, 100 
kilometer
5. etape:  Enkeltstart i Middel-
fart, 15 kilometer
6. etape:  Kalundborg-Frede-
riksberg, 175 kilometer
Læs mere  om ruten og de til-
meldte hold på www.postdan-
markrundt.dk.

Etaperne

Der er ikke mange tråd i pe-
dalerne fra 52-årige Kaj Stou-
gårds hjem på Omøvænget 
i Middelfart til det stykke af 
Østre Hougvej, som indgår 
i enkeltstartsruten til Post 
Danmark Rundt.

Kaj Stougård ved dog alle-
rede nu, at han ikke vil være 
hjemme, når de omkring 120 
ryttere blæser forbi stedet én 
efter én lørdag den 9. august.

Som teknisk chef for Post 
Danmark Rundt har han 
nemlig fødderne dybt plantet 
bag kulisserne til Danmarks 
klart største cykelløb. 

Rytterne ser han dog ikke 
meget til.

- Nej, vi ser dem faktisk 
stort set ikke. Vi kører jo i for-
vejen og sætter målområder-
ne op, så vi aner jo knap nok, 
hvordan selve cykelløbet går. 
Vi er jo nok lidt ligesom sådan 
nogle polske teltarbejdere. 
Og så har vi jo et rigtigt godt 
sammenhold, siger Kaj Stou-
gård, der blev hyret som tek-
nisk chef for Post Danmark 
Rundt, efter at han i 2011 ind-
tog samme rolle, da Danmark 
var vært for VM i cykling.

Før det havde han i mange 
år tjent som bagagemand.

- Det griner de jo meget af 
i dag. Jeg har flyttet utroligt 
meget bagage rundt igennem 
årene.

Bidt af Baghjulet
Kaj Stougårds interesse for 
cykling startede først i en re-
lativt sen alder. Han var tæt 
ved de 40 år, da han beslut-
tede sig for, at tiden var kom-
met til at blive mere aktiv.

- Jeg tænkte, at der var gået 
lidt for meget funktionær i 
den. Så jeg gik ud og købte 
mig en racercykel og meldte 
mig ind i Cykelklubben Bag-
hjulet, hvor jeg har været ak-
tiv lige siden, siger Kaj Stou-
gård.

Mens hustruen Helle Stou-
gård tidligere har siddet i cy-
kelklubbens bestyrelse, har 
Kaj Stougård blandt andet 
været med til at arrangere 
klubbens populære 24-timer-
sløb Bianchi-Melfar 24.

Laver så lidt som muligt
Selvom ruten til Post Dan-
mark Rundt først blev offent-
liggjort i går eftermiddag, har 
Kaj Stougård for længst kørt 
ruten igennem med særligt 
fokus på målområderne. I 
de  kommende uger skal han 
i gang med at lave skitser til, 
hvordan målområderne skal 
bygges op.

- På selve løbsdagene laver 
jeg helst så lidt som muligt. 
Mange af de frivillige har jo 
været med igennem mange 
år, så de ved godt, hvad de-
res arbejdsopgave er. Men 
hvis der er nogle spørgsmål, 
så er det gerne mig, der skal 
kunne svare på dem, siger Kaj 
Stougård, der også tager sig af 
eventuelle klager.

Tolerante middelfartere
Selvom en del af Middelfart 
vil blive spærret af, forventer 
Kaj Stougård dog ikke mange 
klager fra sine egne medbor-
gere i Middelfart.

- I Middelfart er der næsten 
aldrig klager over sådan nogle 
arrangementer her. Folk vir-
ker til at være meget tolerante 
og forstående over for det, si-
ger Kaj Stougård.

Af Jonas Ancher Nyeng
jany@fyens.dk

Fra bagagemand  
til teknisk chef

 ■52-årige Kaj Stou-
gård fra Middelfart 
står med i front, når 
Post Danmark Rundt 
kommer til byen

 ■Kaj Stougård (t.h.) stod blandt andet for opbygningen af mål-
området til VM i cykling i Rudersdal.  Privatfoto

 ➤Personen bag nyheden

 ■Løbet bliver tilskuervenligt, da deltagerne runder start-og 
målområdet flere gange undervejs. Illustration: Strandvejsløbet

Middelfart: Egentlig er der 
plads til 4000, men så mange 
bliver der ikke under Den 
Nye Lillebæltsbro lørdag 
29. marts. Det ved løbsleder 
Mads Stryhn udmærket. For 
samme dag, der er premiere 
på Lillebælt Halvmarathons 
nye løb, Strandvejsløbet, er 
der også VM i halvmarathon 
i København.

- Det trækker 30.000 løbere 
til. Mange af dem skal også 
med i Lillebælt Halvmara-
thon, fortæller Mads Stryhn.

Og da Strandvejsløbet er 
tænkt som optakt til halvma-
ratonløbet i Middelfart den 4. 
maj, holder VM naturligvis 
nogle deltagere væk.

Alligevel er datoen for det 
10 kilometer lange Strand-
vejsløbet den rigtige, fasthol-
der Mads Stryhn.

- Det er perfekt med fem 
uger før halvmaraton. Ugen 
før er der løb i Taulov og ugen 
efter i Odense. Det er gode 
samarbejdspartnere, så der er 

ingen grund til at kæmpe med 
dem om løbere, siger han.

Samme setup
Mens distancen er den hal-
ve, er setuppet omkring lø-
bet den 29. marts stort set 
det samme som til Lillebælt 
Halvmarathon.

- Der er ikke storskærm, 
men løbet kan følges live på 
nettet, fortæller Mads Stryn.

Fartholdere og væskedepo-
ter er der også til de pt. 1600 
tilmeldte løbere.

Også efterskole-dm
- Man kan vænne sig til at løbe 
efter en bestemt tid - og til at 
blive generet af andre løbere, 
når man kommer til væskede-
potet, siger Mads Stryhn, der 
oven i købet også har sørget 
for livemusik langs ruten som 
til halvmaraton.

Selv om løbet er tænkt som 
opvarmningsløb til Lillebælt 
Halvmarathon er alle andre 
naturligvis også velkomne til 
at løbe med. Tilmelding kan 
se på sportstiming.dk.

Og bliv ikke forvirret, hvis 
du ser løbere på Strandvejen 
mellem Middelfart og Strib 
fredag 28. marts. Den dag ar-
rangeres der nemlig DM for 
efterskoler på ruten.

Af Bjarne Jacobsen
bja@fyens.dk

Nyt løb nærmer 
sig deadline

 ■Strandvejsløbet: 
Lillebror til Lillebælt 
Halvmarathon har 
tilmeldingsfrist den 
20. marts

Post Danmark Rundt:  Enkelt-
start i Middelfart 9. august.  
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