
Rittrapport, individuell tempo, Helsingør

Jeg kaster meg på trenden med reisebrev og rittrapport og tillater meg samtidig å tute litt i mitt 
eget horn siden det ble 3. plass i VM - kvalifiseringen på tempo i dag. Jarle Mæhlum fra Rye er også 
kvalifisert i klassen M55-59 med en kjempefin 5.plass. Etter litt trøbbel på temposykkelen i det 
siste prøvde Espen Fossheim seg på en frekkis med landeveissykkel i dag, men det holdt dessverre 
ikke til å kvalifisere seg. Linda Stokkeland kjørte inn til en 7.plass, men det holdt dessverre ikke helt 
inn for henne heller. Nye muligheter i fellesstarten på lørdag.

Dette er det desidert proffeste arrangementet jeg har vært med på. Hele traseen var stengt for all 
annen trafikk enn syklister og UCI-kommissærer på motorsykler. Vi kunne bare konsentrere oss om 
å kjøre korteste vei raskest mulig. Veldig deilig.

Løypa startet midt i Helsingør sentrum og vi ble sendt rett ut i en kort teknisk passasje på brostein 
før det bar rett inn i en nokså tøff bakke på ca. halvannen kilometer. Etter noen kilometer på en 
hovedvei med mange fartsdumper og opphøyde gangfelt tok vi av ut på smale, landlige veier hvor 
det gikk an å holde god flyt og høy fart så lenge man ikke bommet på linjevalget gjennom 
svingene. Halvveis ut i løpet var det slutt på den landlige idyllen og vi var tilbake på bred hovedvei i 
vekselvis flatt og duvende terreng tilbake mot Helsingør. Inn mot mål gikk det grisefort ned den 
samme bakken vi kjørte opp i starten før vi ble kastet inn i en teknisk avslutning i sentrum. De siste 
100-200 meterne av traseen var til og med gjerdet inn for å hindre at vi skulle møte noen 
uforutsette hindringer. 

Jeg hadde på forhånd bestemt meg for å ikke prøve på noe ekstraordinært i dag, men heller stole 
på at helt vanlige wattverdier og god flyt burde være nok til å sikre kvalifiseringen. Dette var 
strengt tatt ikke rittet det var så nøye å vinne. Den strategien resulterte imidlertid i et av mine best 
disponerte temporitt noensinne. Jeg hadde mye å kjøre med over småkulene den siste milen, 
avanserte mange plasseringer der og det endte faktisk med en morsom pallplass. Kanskje har jeg 
endelig lært noe jeg har visst lenge i dag: Det er egentlig ganske smart å ikke åpne over evne.

Eirik Olsen, Helsingør 15.mai 2015
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