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Trond og Randi har lagt ut på sommerens mest spektakulære sykkeltur. Foto: Privat

Bruker 14 år på å sykle fra Bodø til Italia

– Vi hadde vår første sykkeldag forrige mandag. Da ble den tolv mil lange
turen fra fra Bordeaux til Cognac tilbakelagt. Nå er vi kommet til nettopp
ankommet Saint-Malo. Det forteller Trond Yngve Hansen. Sammen med
fruen Randi Trondsen har han begynt ferien på det som må være en av
årets aller mest spektakulære sykkelturer.

– Det er jo en litt utradisjonell ferie. Mange drar på sykkelferie, men litt av
vår greie er at vi har en langsiktig plan med det vi gjør.

Det har han absolutt rett i. I 2022 har duoen nemlig planer om å avslutte
turen i italienske Venezia. Da skal de ha syklet samtlige strekker mellom
Bodø og Italia. Årets tur går fra Bordeaux, via Cherbourg og til Dublin i
Irland.

Ingen plan

Av SINDRE KOLBERG (MAILTO: SINDRE@BODO-NU.NO) 

24.07.2017 17:00 - OPPDATERT 24.07.2017 17:35
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Verdens beste sykkelryttere har nettopp gjort ferdig Tour de France. For Trond Yngve Hansen og Randi Trondsen har sommerens sykkeltur i
Frankrike derimot så vidt startet.

 41 58 30 00 (TEL:41583000?CALL)
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Trond og Randi begynte på den smått absurde reisen tilbake i 2010. Dette
er med andre ord åttende år på rad at de bruker sommerferien på å legge
ut på langtur. 

– Det startet med en helt vanlig sykkelferie tilbake i 2008. Da syklet vi en
del i de franske alpene og på tvers av Europa. Etter hvert ble  idé-frøet som
innebar å sykle fra Bodø til Venezia, sådd. Og i 2010 var prosjektet som har
fått navnet Tour de Venezia, i gang.

– Hadde dere noen spesiell plan bak da dere startet?

– Det var egentlig ikke noe bakomforliggende. Vi har bare funnet ut at å
oppleve verden på en sykkel er helt fantastisk, og noe helt annet enn å
gjøre det med bil. Du får på en måte opplevd absolutt alt på turen, i stedet
for å kun få glimt av det fra et bilvindu. Det merker vi spesielt på alle de
små landsbyene vi er innom, som vi vanligvis bare ville kjørt rett forbi.

Foto: Privat

Mange opplevelser
Noe av det som driver de to er alle opplevelsene på veien. 

– Det er vanvittig mye å se underveis. Særlig når vi kommer til ny plass er jo
folk nysgjerrige på hva vi driver med, så generelt møter vi jo ekstremt mye
folk underveis. Og mange synes jo også vi er helt gærne som sykler en så
ekstremt lang tur, sier han lattermildt.

– Men blir dere ikke slitne? Det er jo ganske harde strekninger dere må
igjennom.

– Vi er relativt godt trente begge to, men det er klart at noen partier er
tøffere enn andre. For eksempel er det noen fjellkjeder som er helt hinsides
å komme seg opp. Spesielt med tanke på at sykkelen og bagasjen totalt
veier 25 kilo til sammen, sier han.

Og utdyper: 

– Vi har med oss både telt og annet utstyr. Akkurat den biten er
nøysommelig planlagt. Vi har investert ganske mye penger i god kvalitet på
det vi har med oss, både så det ska være enkelt å ha med seg og samtidig
holde over lang tid.

– Hvor langt sykler dere cirka hver sommer?

– Vi har et snitt på rundt 130-150 mil på en sommer. 250 mil er vel det
meste vi har vært oppi. Vi kan jo ikke sykle på motorveien, så det blir for
det meste småveier rundt om. Dermed dobles også avstanden som kartet
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– Men vi er jo relativt godt trente, all den tid vi har drevet med taekwondo i
over tjue år begge to. Så jeg vil si vi er greit rustet, selv om vi kjenner det
når vi er ferdige.

Det er likevel ikke bare de to som merker konsekvensene av syklingen.
Turen sliter også hardt på utstyret deres.

–  Vi skifter hvert tredje år ut sykkelen. Hvert tredje år skifter vi ut syklene.
Da pleier de å ha trillet mellom 600 og 700 mil. Det er tett opp til hva de
tåler.

"Sykkelfruen" på tur i Nantes. Foto: Privat

Langt igjen
Duoens plan er å være fremme i den italienske kystbyen i 2022. Turen
sykles etappevis hvert år, og nye strekninger tilbakelegges hvert år.

– I fjor gikk turen fra Trondheim til Kristiansand, mens året før var mellom
Lisboa og Malaga. Så du kan si vi veksler litt hvert år. 

Likevel er ikke alle hull på kartet tettet riktig enda.

– Vi begynner å nærme oss, men det er noen turer igjen. Blant annet har vi
ikke dratt fra Barcelona til Marsielles. Det er neste års mål.

Og allerede nå planlegger de nemlig et nytt prosjekt når Venezia er nådd.

– Blir garantert et nytt prosjekt når vi er fremme i 2022. Vi har ikke
planlagt noe konkret enda, men dette trives vi så godt med at vi nok blir å
fortsette.

En ting er også sikkert:

– Vi skal ikke til Venezia før vi har syklet dit. Opplevelsen av å trille inn dit
på sykkel skal være fullkommen, så det gleder vi oss stort til!

På bloggen sykkelfruen.no kan du også følge Trond og Randis reise dag for
dag gjennom sommeren. (http://sykkelfruen.no/)
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LES OGSÅ

Årets siste cruiseskip til Bodø - 1200 turister inntar

byen

(/arets-siste-cruise-legger-til-havn/02.08-09:34)

– Vi har snudd og vendt på alt for å kunne fortsette å

drive i Bodø. Nå har det løsnet

(/breeze-as-tindre/01.08-08:26)

Fire tatt med narkotika i Bodø

(/�re-tatt-med-narkotika/01.08-08:40)
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Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt! 

Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Kopibeskyttet © Nu Publishing AS 2017 

Vi følger Vær varsom-plakaten - Ansvarlig redaktør: Markus André Jensen (mailto:markus@bodo-nu.no)
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