
Årets motionist 2017 
 

Jeg spurgte for noget siden en god kollega om, hvad han ville lægge vægt på, hvis han 
skulle udnævne årets motionist i den forening han var i. En der bakker op om træningen 
så tit han kan, en der er hjælpsom og en der er en god kammerat. Det handler ikke altid 
om hvor hurtigt man kører eller hvor langt - men om hvordan man gør det, sagde han. 
 
Årets motionist passer rigtig godt til den beskrivelse. Han har faktisk ikke kørt i klubben så 
længe. Men han dukker ofte op til træningen. Han er altid positiv og i godt humør. Og i 
forhold til at han ikke har kørt så længe, så kører han ganske godt. På nordjysk betyder 
det, at han faktisk er ret god!  
Når han kører i feltet, er det ofte ham der har øje på dem der hænger lidt. Og ham der 
laver den ekstra vifte. I følge flere så er det også ham, der træder til med en hjælpende 
hånd, når man pludselig står der med et punkteret dæk. 
 
Hvis jeg selv en sjælden gang får kæmpet mig til en plads oppe foran, så har jeg lagt 
mærke til, at jeg ikke får lov at ligge der så længe. Om det er fordi han gerne vil hjælpe, 
eller fordi han bare ikke vil ligge i læ af en kvinde, eller fordi jeg ikke kører stærkt nok skal 
jeg ikke kunne sige - men pludselig kommer gentlemanden op i ham og vupti så ligger jeg i 

læ igen 😃. 

 
Jeg ved også en anden hemmelighed om ham, som mange sikkert ikke kender til. Han har 
en hang til kvindetøj. Eller i hvertfald kvindeligt cykeltøj. Han havde i hvertfald taget den 
vinterjakke som jeg havde bestilt i sidste omgang tøj, med helt til Mallorca. Efter sigende, 

så synes han godt nok også, den var lige lovlig slimline 👍. Og da jeg nu også skal med til 

Mallorca denne gang, så håber jeg, at jeg kan have mit cykeltøj i fred. 
 
Poul Erik Liljenberg vil du komme op og modtage pokalen for årets motionist. 
 


