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Af Helle Stougaard

Jeg besluttede mig for at deltage 
i Melfar 24-Hour Cycling 
Challenge, mens løbet endnu 
blot var en idé. Jeg er medlem af 
Motionscykelklubben Baghjulet 
og kender løbsarrangørerne 
ret godt. Idéen opstod hos 
Leo Jensen, som havde hørt 
om et lignende løb fra USA, 
hvor ”National 24-Hour 
Challenge” gennem de sidste 
20 år har udviklet sig til en 
årlig tilbagevendende såkaldt 
”Personal Best” udfordring, 
med deltagere fra hele det 
nordamerikanske kontinent. 
Leo havde ikke lige mulighed 
for at tage til USA og køre 
løbet. (Der indløb ellers flere 
invitationer fra de amerikanske 
arrangører, som støttede de 
danske pionerer med råd og 
vejledning, efterhånden som 

planlægningen af det danske 
24 timers løb skred frem). Palle, 
Kaj og Martin fra Baghjulet 
syntes så godt om Leo’s idé 
om et 24 timers landevejsløb 
i Danmark, at de tog ham 
på ordet, og Melfar 24-Hour 
Cycling Challenge var på vej til 
at blive en realitet. 

Beslutningen
Leo har tidligere kørt la 
Marmotte samt Baghjulets 
eget arrangement Kruså-
Skagen på 390 km, så han har 
prøvet kræfter med de store 
udfordringer. Lidt anderledes 
forholder det sig for mit eget 
vedkommende. Kør hvad 
du kan på 24 timer – ikke 
nødvendigvis kør i 24 timer. 
Sådan forstod jeg budskabet, 
og det lød som en udfordring. 
Godt nok faldt løbet sammen 
med Tøserunden, som jeg ellers 
plejer at deltage i sammen 

med pigerne fra Baghjulet. Det 
blev et svært valg mellem den 
hygge og det sociale samvær, 
som vores årlige tur til Køge 
står for, og så denne maraton 
udfordring. Udfordringen vandt 
(undskyld piger, jeg vender 
tilbage!). 

Forberedelsen
Jeg svømmer en del, dyrker 
meget gymnastik og havde 
cyklet MTB hele vinteren, så 
jeg følte mig i god form og 
skulle ikke starte helt fra nul, 
da foråret satte ind og raceren 
kom på gaden. Ved udgangen 
af marts havde jeg 1500 km i 
benene. Jeg satte mig for at køre 
1000 km i april og 1200 km i 
maj. Jeg lagde også en fornuftig 
kostplan og besluttede mig for 
at lægge min evige ”passen-
på-kalorierne” lidt på hylden. 
Energi skal der til. Så var det 
bare at gå i gang – og det var 

ikke svært, for jeg er vild med 
at cykle. Jeg er afhængig af 
endorfin-rusen, elsker når det 
brænder i læggene og kradser 
i lårbasserne, og alligevel 
stresser jeg enormt godt af på 
min cykel. 
Melfar 24-Hour Cycling Chal-
lenge starter i Middelfart med 
en ca. 260 km lang rute Fyn 
rundt, hvor der køres langs 
kysten ad de små landeveje. 
Der er depoter i Falsled, 
Oure og Næsby, hvor rytterne 
registreres med et klip i 
kortet. Der udover er der 2 
checkpoints, hvor rytterne 
også skal ind og registreres. 
Når denne første lange rute er 
gennemført, ledes rytterne ind 
på en mellemrute bestående 
af 33 bakkefyldte kilometer. 
Når mørket så falder på, ledes 
rytterne ind på en 22 km 
lang og mere sikker natrute, 
hvor der køres på cykelsti. Alt 
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foregår med udgangspunkt i 
start/mål-området, hvor ens 
kilometer løbende registreres, 
og hvor der er mulighed for at 
hvile og spise. Jeg syntes det lød 
spændende og udfordrende, 
men ikke uoverkommeligt.
Som tiden nærmede sig, 
begyndte sommerfuglene i 
maven virkelig at melde sig. Min 
største bekymring kredsede om 
den 260 km lange etape Fyn 
rundt. Hvad nu, hvis jeg kom til 
at køre alene!? Jeg havde ingen 
aftale om følgeskab med nogen. 
Så tænk hvis jeg ikke mødte 
nogle, jeg kendte. Jeg skød 
tanken fra mig. Det måtte bare 
ikke ske. Cykling er en holdsport 
– sammen er man stærke, alene 
er du svag. Vejret!? Tænk hvis 
det øs-regnede den 5. juni. Det 
er nu sjovest at cykle, når vejret 
er godt. Man bliver så kold 
og stiv i dårligt vejr. Omvendt 
– vejret er der ingen, der har 
indflydelse på, så væk med den 
tanke også. Hvad så hvis jeg fik 
en dårlig dag og måtte udgå. 
Hvordan pokker skulle jeg og 
Bianchien så komme hjem? 
Dér blev løbets ”Fejebakke” 
mit sikkerhedsnet. Og hvis alt 
andet gik galt, så var der jo min 
far, som ville hente mig ved 
verdens ende, hvis jeg bad ham 
om det. Defekter!? Jeg får aldrig 
mit dæk af, hvis jeg punkterer, 
tænkte jeg. Omvendt – jeg 
punkterer uhyre sjældent … Så: 
pist væk med den tanke.
Det er min 5. cykelsæson, og 
jeg havde indtil da aldrig kørt 
mere end 150 km i ét stræk, 
så jeg satte mig det mål, at jeg 
ville køre 350 km på de 24 
timer. Det synes jeg var mange 
kilometer og realistisk for mig. 
Jeg besluttede mig også for at 
sove ca. 4 timer om natten. At 

”køre igennem” overvejede 
jeg aldrig. Det vidste jeg, at jeg 
ikke kunne. Jeg ville forsøge at 
køre langsomt – måske med 
et snit på 25-27 km/t. Jeg 
havde ingen erfaring med at 
disponere mine kræfter over 
så mange timer og var meget 
nervøs for at blive fristet til at 
følge med en gruppe rundt i et 
for højt tempo.

Leo’s planer, derimod, var noget 
anderledes end mine. Der skulle 
cykles i 24 timer og helst over 
600 km. Det kræver meget 
træning ved høj intensitet. Leo 
nåede at få 4400 km i benene 
op til løbet, og de var kørt med 
fokus på at kunne holde en god 
fart længe. Han havde bestemt 
også kørt ræs, fortalte han, for 
det skal også til for at få farten 
op, og det havde Leo jo brug for 
med det mål, han havde sat sig. 
Jeg var til DCU-motions fore-
drag af landstræner Morten 
Bennekou om ”Effektiv cykeltræ-
ning for motionister” i marts, 
kørte BCK Parløb med min 
mand i april samt Stjerne tour 
de Grinsted og Kongeåløbet i 
maj. Jeg forsøgte i det hele taget 
at suge til mig og tage imod gode 
råd, når jeg fik dem. Jeg kunne 
følge med i tilmeldingerne 
på løbets hjemmeside, og 
efterhånden stod der flere 
navne på kammerater fra 
klubben, med hvem jeg 
sædvanligvis træner godt. På 
forårets mange træningsture gik 
snakken også, så efterhånden fik 
jeg lavet en ”halv” aftale hist og 
pist, bla. med Klaus, klubbens 
spinningsinstruktør, som jeg 
var sammen med på en del 
træningsture. Vi måtte jo hjælpe 
hinanden igennem. Det skulle 
nok gå. 

Den 5. juni
54 motionscykelryttere fra nær 
og fjern valgte Melfar 24 Hour 
Cycling Challenge år 1. Ikke 
mange, synes jeg, og kun én 
kvinde foruden mig. Feltet var 
blandet aldersmæssigt med et 
spænd fra 29 til 66 år. Mange 
havde valgt at sigte efter 400 
eller 500 km. 
Jeg bor i Middelfart, så start/
målområdet lå kun 1 km 
fra min gadedør. Ryttere 
langvejs fra slog lejr med telt 
og campingvogne bag start/
målområdet. Andre havde 
booket sovepladser i kælderen. 
Aftenen før løbet tordnede 
det, og regnen stod ned i tove. 
Men jeg var rolig, for dmi.dk 
havde længe været blandt mine 
foretrukne hjemmesider, så jeg 
var helt ajour med vejrudsigten, 
som lovede godt for den 5. juni. 
Jeg havde købt nye dæk. Men 
min cyklesoigneur og ægtefælle 
baksede med at få dem sat på 
(billige italienske fælge), så i huj 
og hast måtte han søge hjælp 
og beordre vores surmulende 
teenagedatter ned til ”Cykel 
Jesper” med hjulet under 
armen. Den længe ventede 
dato oprandt. Jeg følte mig klar. 
1048 km i april og 1338 i maj 
var det blevet til. Knap 3900 
km i benene fra nytår og frem 
til løbet. Jeg kunne ikke gøre 
mere. Vægten lå 1-2 kg højere 
end normalt. Jeg havde spist 
pasta og anden energitæt mad. 
Jeg ville ikke være sådan at 
vælte i modvind. 
Der herskede en spændt 
stemning i startområdet, da 
byens borgmester skød løbet 
i gang kl. 08.00 sharp. Nu var 
det nu! Allerede på vej ud af 
byen stak den første gruppe 
af i raketfart. Leo sad med 

her sammen med omkring 20 
mand. Der var mange med 
gode ben. Selv gled jeg trygt 
med strømmen, omgivet af 
Klaus, Lars, Niels, Henrik, 
Karsten og alle mine andre 
venner. Solen strålede fra en 
skyfri himmel. 30 km fra mål 
kom den første lille stigning, og 
mine ”hjælperyttere” forsvandt 
foran mig. En brøkdel af et 
sekund overvejede jeg at rejse 
mig op i pedalerne og træde 
efter dem. Nej! Det var mod 
planerne. Der er 230 km til 
målområdet. Ikke køre huller 
op allerede nu Helle! Så jeg 
lod dem køre. Klaus lå mellem 
gruppen og mig et kort stykke 
tid. Han kiggede bagud. Kom 
jeg? Nej, det gjorde jeg ikke. 
Så lod Klaus gruppen køre og 
trak ned til mig. Det var en flot 
gestus, for det var en meget 
stærk gruppe, han der sagde 
farvel til. Jeg fik lidt dårlig 
samvittighed, men det kunne 
jeg ikke lade mig ryste af nu. Vi 
cyklede godt. Andre deltagere 
stødte til, og vi nød turen. Det 
gik fint. Vi havde 23 timer foran 
os, så hvorfor have så travlt? 
Ved første depot i Falsled (efter 
70 km) havde vi et snit på 32 
km/t – så helt gumpetunge 
var vi da ikke, selv om de 
andre havde sat os af. Der 
var feststemning på depotet. 
Vi blev budt velkommen, 
og udbuddet var aldeles 
overdådigt. Men vi var hurtigt 
på cyklerne igen. Nu lå vi 3 
”mand”. Klaus, jeg og en fyr fra 
Odense. Man kunne godt have 
ønsket sig en større gruppe. Vi 
gled gennem Faaborg, mod 
Svendborg forbi Hvidkilde, 

Leo på ruten Leo søndag morgen
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langs Svendborgsund, hen over 
havnen og op mod Oure. Vi 
havde kørt omkring 100 km, da 
Klaus pludselig gik i krise. Han 
fik det enormt dårligt, troede 
han skulle kaste op, havde ben 
som gelé. Hastigheden gik helt 
ned. Fyren fra Odense kørte 
fra os. Det var skrækkeligt. Jeg 
kunne ikke hjælpe ham, men 
vi vidste, depotet ved Oure var 
foran os. 
Og her umiddelbart før 
depotet indtraf så det, der lige 
siden har stået for mig som et 
ufatteligt lykketræf. Vi mødte 
vores venner, som stod med 
en punktering i grøftekanten. 
Vi havde hentet dem! Aldrig – 
aldrig – har jeg været så lykkelig 
for at se Lars’ glade ansigt, 
som da han råbte: ”Haaaj! Vi 
kommer lige om lidt”. Hvor 
heldig har man lov til at være? 
Ved depotet fik Klaus et hvil 
og et skud et-eller-andet. 
Der var pastasalat, bananer, 
chokolade, müslibarer og 
boller med pålæg, simpelthen 
noget for enhver smag, og 
glade mennesker, der tog 
imod os. Jeg var fuld af håb 
og turde for første gang kigge 
på min computer. 120 km var 
tilbagelagt nu, med et snit på 
31 km/t. ”Vi troede I var lige 
bag os”, undskyldte vores 
venner sig. ”Men nu holder vi 

sammen. Vi kører for hinanden”. 
At komme ind at sidde i sådan 
en 10 mands gruppe efter 
at have kørt 120 km kun 2-
3 ”mand”. Sikke en forskel! 
Udvendig var jeg koncentreret 
og hårdt arbejdende. Indvendig 
jublede jeg. Jeg kunne have 
sunget! Middelfart – her we 
come. Kun 140 km til første 
mål. Piece of cake. Der var et 
godt samarbejde i gruppen. 
Der blev skiftet, de svageste 
blev pakket ind og samlet 
op efter alle kunstens regler, 
humøret var højt. Jeg følte mig 
stærk – gruppen var stærk. 
Vi passerede checkpointet 
ved Munkebo, hvorfra det gik 
videre mod depotet i Næsby, 
hvor Diabetesforeningen hav-
de en lille stand med tilbud 
om at få målt blodsukker før 
og efter indtagelse af energi. 
Mit blodsukker var 4. De søde 
damer ordinerede kakaomælk. 
Herefter videre til checkpointet 
ved Nr. Nærå øst for Bogense.
Nordfyn er flad og kedelig. 
Vi åd os ind på de mange 
kilometer, og pludselig var vi 
på Båring Bakke, en ca. 1 km 
lang 6% stigning 20 km før 
målområdet. Den var sej med 
240 km i benene. På vej ind ad 
Bogenselandevejen mødte vi 
Leo og et par stykker mere. De 
var på vej ud på mellemruten. 

Hold fast, hvor jeg syntes det 
var psykisk hårdt at se dem på 
vej ud. Her sad jeg med følelsen 
af snart at være hjemme, men 
det var jo slet ikke slut. Det her 
var bare første mål, døgnet var 
ikke en gang halvvejs gået. Da 
måtte jeg lige synke en gang.
Kl. ca. 17.20 kom vi i mål. 260 
km med et effektivt snit på 30 
km/t. For mit vedkommende 
over al forventning, takket 
være den gruppe jeg sad med 
i. Ingen defekter (Jan havde 
et styrt, men kunne heldigvis 
køre videre), godt vejr, god 
energi – jeg var nærmest høj. 
Venner og familie bød mig 
velkommen i mål. ”Cykel 
Jesper” var der også.. ”Har du 
været punkteret?”, spurgte han 
bestyrtet, stadig med ømme 
fingre efter mine dæk. Nu 
skulle jeg have mig et hvil og 
noget at spise, før jeg skulle ud 
og ”trille ” rundt for mig selv på 
mellem- og natruterne. Runde 
for runde. Stille og roligt. Nu 
kunne det ikke gå galt for mig.
Jeg fik gjort mig nogle erfaringer 
under løbet. F.eks. havde jeg 
problemer med at spise. Jeg 
har ikke særlig meget lyst til at 
spise, når jeg cykler, men kan 
gå sukkerkold som et lyn fra 
en klar himmel. Det ville jeg 
jo ikke risikere, så jeg spiste og 
holdt også en god energi, men 

min mave kunne ikke fordøje 
maden, så jeg fik det dårligere 
og dårligere som døgnet skred 
frem. Jeg syntes efterhånden 
jeg kørte på opstødene. Jeg har 
ellers aldrig kørt et cykelløb, 
hvor der har været så meget 
mad. Løbets arrangører havde 
jo taget ansvaret for folks 
forplejning i et helt døgn, og der 
manglede ikke noget. Jeg kan 
også forstå, at det er utroligt 
individuelt, hvad cykelryttere 
spiser under et langt løb. Så der 
var stor variation i udbuddet. 
Den varme suppe om natten 
var rigtig mange ryttere glade 
for. Leo indtog især en masse 
bananer, boller og müslibarer. 
En enkelt rytter havde sin egen 
mad med. Spaghetti, kødsovs 
og cola midt i et cykelløb duer 
i hvert fald ikke for mig. Så ved 
jeg det.

En god og kammeratlig 
stemning
Der var en fantastisk stemning 
i start/målområdet, afslappet, 
kammeratlig og venlig. Det var 
alles kamp mod sig selv. Vi var 
indkvarteret et helt døgn, og 
alle faldt i snak på kryds og 
tværs. Og der var hele tiden 
aktivitet. Nogen der cyklede, 

Ryttere i solnedgang
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nogen der spiste, nogen der sov, 
og nogen der bare snakkede 
og hyggede sig mellem rund-
strækningerne. Alle med-
hjælpere og arrangører var 
utroligt flinke, hjælpsomme og 
opmuntrende. En køkkendame 
fortalte mig, at hun havde haft 
ærinde i kælderen, hvor en 
rytter var drattet omkuld på sin 
madras så lang han var, med 
alt cykeltøjet på. Hun havde 
betænksomt lagt et tæppe 
hen over ham. Når folk kom 
igennem mål, blev de scannet 
ind, og deres billede tonede 
op på computeren med navn 
og angivelse af, hvor mange 
kilometer vedkommende nu 
havde kørt. Det var sjovt, 
at man på den måde kunne 
følge hinanden. Nogle lå 
og konkurrerede lidt med 
hinanden i al gemytlighed. 
Man fulgte også hinandens 
kriser. Niels fik nedtur om 
natten, frøs og rystede som 

en lille hund. Han blev puttet 
i en lånt sovepose, hvor han fik 
en lur, mens makkeren Henrik 
snuppede en runde mere, og 
snart var Niels på cyklen igen. 
Leo havde en krise efter 2 
omgange, hvor han fik kvalme 
og manglede energi, men det 
gik over efter en lille pause, 
hvor han også fik monteret 
reflekser og lygter, så kl. 22.00 
havde han igen kontrol over 
situationen. Han skulle nu ud 
på første omgang på natrutens 
22 km, og han havde regnet 
ud, at hvis han kørte 1 omgang 
i timen frem til næste morgen 
kl. 8, så var han oppe på 615 
km. Imponerende! Men Leo 
synes selv det virkede ganske 
overskueligt, for benene var 
gode, og han havde ikke 
ondt nogen steder mere. Leo 
fortalte, at han tidligere på 
dagen havde haft alvorlige 
kramper i højre fod, men det 
gik over da han løsnede sin 

sko. På de første omgange gik 
det fint, pænt med kræfter, 
så den første punktering var 
ikke så slem. Det var ikke helt 
mørkt endnu, men da han 
punkterede 2. gang ca. kl. 
01.00 var det til gengæld godt, 
at han ”kunne klare den slags 
med bind for øjnene”, som han 
udtrykte det. 
Mørket var faldet på – nu tog 
jeg hjem til mine planlagte 4 
timers søvn. Imens kæmpede 
de seje natryttere en brav 
kamp, for natkørslen var ikke 
sjov, fortalte Leo. Mange 
gjorde sig den erfaring, at der 
skal meget mere forlys på en 
anden gang. Arrangørerne vil 
også sætte skilte op næste år, 
der beder bilisterne om at tage 
hensyn og lade være med at 
køre med langt lys. Når der 
kom modkørende trafik på den 
mørke (ikke oplyste) natrute, var 
rytterne totalt blændede. Det 
havde været ret ubehageligt og 

satte begrænsninger for flere. 
Navigeringen af natruten var 
nem, da den gik ad en lige 
cykelsti, men man kan ikke se 
hullerne i cykelstien i mørket. 
En af de skader, der fulgte 
Leo en hel uge efter løbet, var 
ømme håndrødder. Heldigvis 
er nætterne korte i juni, så 
det var reelt kun et par timer 
mellem 0.30 og 2.30, det var 
rigtig mørkt. Vinden lagde 
sig ikke i løbet af natten som 
den plejer, så hjemturene i 
modvind tærede på kræfterne 
hos rytterne. Leo fortæller: ”I 
mørket havde jeg ikke kunnet 
se, hvor hurtigt jeg kørte, men 
med daggryet kunne jeg se, at 
min fart i modvinden i stedet 
for 28 km/t nu nærmere var 
23 km/t, og kl. 4 manglede jeg 
stadig 4 omgange, så jeg havde 
faktisk kørt med et effektivt snit 
på under 23 km/t de sidste 6 
timer. Ikke opmuntrende, men 
det irriterede mig tilpas meget 

På vej hjem fra de 260 km Næsten ingen plads på cykelstien
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til, at de næste 2 runder blev 
afviklet på under 50 minutter, 
og så var målet pludselig 
meget nærmere. Jeg havde 
ellers længe puslet med tanken 
om, at 593 km også næsten 
var det samme som 600 km, 
men nu skulle jeg over. De 2 
sidste omgange husker jeg ikke 
meget fra, men de billeder der 
er taget af mig, tyder på, at jeg 
var træt”.
Efter mine 4 timers søvn var jeg 
på cyklen igen kl. 04.00. Træt 
og mørbanket trillede jeg med 
22 km/t i ensom majestæt ud 
på rundstrækningen. Kun den 
allersidste runde kørte jeg i 
selskab med nogle af gutterne 
fra eftermiddagen før. Der 
var ikke meget snak. ”Hvis 
jeg nogensinde begynder at 
snakke om Paris-Brest-Paris, vil 
I så godt slå mig oven i hovedet 
med et eller andet hårdt!”, 
stønnede Lars. Ingen orkede 
at svare.
Leo kørte i mål kl. 7.35 efter 
615 tilbagelagte kilometre. 
Hans stel knækkede 8 dage før 
løbet, og han havde valgt at få 
det svejset frem for at kaste sig 

ud i et panik-indkøb, så han 
var lettet over, at både cykel og 
krop havde klaret turen uden 
andre problemer end træthed. 
Ved det store morgenbord 
fortærede Leo en ordentlig 
portion havregryn, 3-4 stykker 
brunsviger, et par rundstykker 
m.m. Kl.8 meldte massørerne, 
at de var klar, så Leo snuppede 
en tur på bænken.
Kl. 07.00 sluttede løbet for mit 
vedkommende. Det var nok. 
391 km fik jeg kørt på de 24 
timer. Min absolutte rekord 
nogensinde og meget tæt på 
de planlagte 350, som viste 
sig at være et godt skøn og et 
helt realistisk mål. Der var ikke 
meget overskud til jubel søndag 
morgen. Resten af søndagen 
spekulerede jeg i øvrigt på, 
hvorfor pokker jeg ikke havde 
taget bare én runde mere, så 
jeg kunne runde de magiske 
400 km. Jeg er nemlig helt 
enig med Leo i, at 391 ikke er 
”næsten det samme som” 400 
km. Der er stor psykologisk 
forskel. Og herregud, et smut 
til Nr. Åby og tilbage – skulle 
det have været noget? Men 

nej. Piben havde en anden 
lyd søndag morgen. Utroligt så 
hurtigt man glemmer, når først 
kræfterne begynder at vende 
tilbage.

I’ll never do it again
De amerikanske arrangører 
fortalte, at mange deltagere 
efter løbet siger: ”I’ll never 
do it again”. Alligevel dukker 
folk op igen og igen for at slå 
deres egen ”Personal Best”. 
Da vores veje skiltes søndag 
morgen, efter et strabadserende 
og begivenhedsrigt døgn, 
skete det for forbavsende 
manges vedkommende med 
bemærkningen ”Vi ses til 
næste år”. For det var et helt 
fantastisk og meget anderledes 
motionscykelløb. Hårdt, 
men sejt og tilfredsstillende, 
og den rus som mange af vi 
motionscykelryttere oplever, 
når vi har vundet over os selv 
og overskredet nye grænser, 
er hele sliddet værd. Ordet 
”klassikerpotentiale” er nævnt 
i et af de evalueringsskemaer, 
som løbet sendte ud til os 
deltagere. 

De 54 deltagere kørte 
tilsammen 22.140 km. Mikael 
Mikkelsen fra Viborg kørte 
længst og rundede fantastiske 
670 km. Klaus tilbagelagde 
425 km.
Da løbet var slut, fik vi et diplom 
og en T-shirt påtrykt teksten 
”391 km på 24 timer – og det 
byder man en numse!”. Will I 
do it again? Jeg ved ikke helt – 
nogen stor langdistance rytter 
er jeg nok ikke. Og så er der jo 
også Tøserunden og pigerne. 
En ting er i hvert fald sikkert 
og vist. Jeg er der i 2005 – om 
ikke på cykel, så som tilskuer 
og opbakker. For stemningen 
skal jeg have med, og jeg skal 
se, hvordan det går med alle 
mine venner. Klaus har nemlig 
allerede nu besluttet sig for, at 
næste år vil han over 500. Leo 
ser vi med garanti. For lur mig, 
om ikke Leo allerede nu er i 
skarp træning for at slå Leo den 
4./5. juni 2005. 

Helle i mål


