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Årets motionist er en stille mand. Han kan godt li´ at ligge nede bag ved og gemme sig. Det der med at 

gemme sig, er han faktisk rigtig god til. Bag containere, hushjørner, skilte og hvad sådan en cykelkrop ellers 

kan gemme sig bag. Hvad han laver der, er der vist ingen der ved. Og hvad han laver der bag i feltet, det er 

der heller ikke så mange der ved. Men os der ligger der bagved, ved godt hvad det handler om. 

Vi tror egentlig, at han er meget godt tilfreds med at holde det hele lidt på afstand. Se tiden og situationen 

lidt an. Lade de andre bestemme retningen og vejen. Lige indtil det blive for meget. Så træder han i 

karakter. Når der måles for meget tissemand oppe foran og vi andre ikke kan følge med, så samler han folk 

og kører sine egne veje. Så kan de sejle deres egen sø. 

Årets motionist er bombe stærk. Så faktisk kunne han lige så godt ligge oppe foran. Man kan se det på hans 

lårmuskler. De er så store, at kørestilen er sådan mere ”med spredte ben” agtig. Og det er ikke fordi maven 

ikke kan være der - For vi ved jo, at han kan gemme sig bag et skilt – det må være noget med de der 

lårmuskler…  

Men hvad laver han så egentlig der nede bag ved. Ja det ved vi få kvinder i klubben. Han giver et kærligt lille 

skub, han giver læ de rigtige steder og han henter os, når vi falder af. Måske er det på grænsen til at være 

sex-chikane i disse tider – men de fleste af os, ser det vist mest som en frynsegode i vores alder. Og efter 

sigende er det ikke kun kvinderne han hjælper. En del andre i klubben har også nyt godt af selskabet og 

hjælpen, når det kniber.  

Personligt får jeg nogen gange skyld for ikke at have pumpet min cykel ordentligt – hvornår han kommer og 

tilbyder at hjælpe med det, må tiden vise . 

Selv på vores mtb-turer ligger han nede bagved. Men det har vi fundet ud af hvorfor. Vi har ført ham så 

langt ud i landskabet af mærkelige grusveje, at han ikke aner, hvor han er i verden. Så hvis han en dag bliver 

alt for fræk, så kunne det være en mulighed at efterlade ham.  

Årets motionist er en god kammerat, en hjælpende hånd, en frisk kommentar og en hyggelig, men også lidt 

mystisk fætter.  
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