TIL GRÆNSEN – PÅ CYKEL
Regn, modvind, 27 punkteringer og god energi.
Unge og voksne, fra Halvorsminde Efterskole, kørte til grænsen
lørdag d. 6. juni 2015 i mere end en forstand. De havde besluttet
sig for at cykle til den dansk-tyske grænse på 1 dag. En udfordring som langt de fleste ville anse som en umulig opgave.
Trods svære odds lykkedes det holdet at tilbagelægge 365 km.
på 20 timer.
Det er blevet en tilbagevendende begivenhed at planlægge og
gennemføre en længere cykeltur hvert år, med start fra Halvorsminde. I 2014 lykkedes det således holdet at køre fra Hjørring til
København på 18 timer, en tur på 295 km. Allerede dengang blev
overliggeren sat højt. Og udfordringen blev ikke mindre i år, da
distancen blev sat op og ruten mere kuperet.
Lørdag d. 6. juni 2015 kl. 4.00 var det trætte men spændte
elever, der mødtes i spisesalen til en kort briefing. I månederne
op til var eleverne blevet forberedt på den lange cykeltur og
mange timers forberedelse skulle stå deres prøve. Det skulle
vise sig at blive en uforglemmelig oplevelse.
Turen startede, kl. 5.00, i regnvejr og allerede inden 1. depot,
i Tylstrup, havde holdet haft 7 punkteringer. I løbet af dagen
klarede det op, men vinden var ubarmhjertig og det blæste med
9 -11 m/sek. fra syd-vest, hvilket føltes som modvind. Punkteringerne fortsatte og det blev til 27 slangeskift ialt. “Vi kører 13,5 km/
slange”, grinede en af de unge, der åbenbart havde brugt noget
af turen på lidt hovedregning. Punkteringerne var dog ikke nok
til at sætte en stopper for holdet, der trods udfordringerne var
fast besluttet på at nå målet.
Kl. 1.30, natten mellem lørdag og søndag, stod cykelholdet fra
Halvorsminde ved grænsen til Tyskland. Grænsen var nået på
flere måder. Cykelture, kanoture, gymnastikopvisniger, koncerter
og meget andet vidner om, at skolen lever op til deres motto:
“Vi tror på talentet i dig – sammen kan vi alt”.
Efter weekendens cykeltur bliver de unge næppe de samme
igen – de har fået en oplevelse for livet. “Forældre, bedsteforældre, venner og familier – ialt 8000 mennekser fulgte os på
facebook. Den opbakning har været rigtig vigtig for os – og vi
skylder mange en stor tak.
Også vores mange samarbejdspartnere har bakket os op og
det er vi dem dybt taknemmelige for”, fortæller deltagerne fra
Halvorsmindes cykelhold.
Nu er dagligdagen igen vendt tilbage og de unge er godt igang
med eksamensperioden.

