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 Vi anländer med bussen till Bol-
zano vid åttatiden på morgonen, 
två dagar innan den första etap-
pen. Vi är över trettio förväntans-

fulla cyklister som har följt med Cykel-
tours på en organiserad resa för att delta 
i Giro delle Dolomiti. Vid hotellet lastar vi 
ut bagaget ur bussen och cyklarna ur den 
specialbyggda cykelkärran. Efter att ha 
fått våra rum äter vi en gemensam frukost. 
Reseledaren Per-Håkan drar upp riktlin-
jerna för resten av dagen. Eftersom vi kom-
mit fram så tidigt på dagen har vi chansen 
att göra en lite mer ordentlig cykeltur och 
pröva på någon riktig backe ”så att ni vet 
ungefär vad som väntar er”. Någon timme 
senare rullar vi ut från hotellet. Efter någ-
ra kilometers plattåkning kommer vi fram 
till byn Ora, eller Auer som den heter på 
tyska: Här i Alto Adige, eller Südtirol som 
de själva helst kallar sin provins, är tyskan 
nämligen det dominerande språket. Inne i 
själva staden Bolzano är Italienskan något 
vanligare, men ute i byarna är det tyska 
som gäller för det mesta. Och det är inte 
så konstigt, området hörde till Österrike 
fram till 1919, men efter första världskriget 
fick Italien allt område söder om Brenner-
passet. Så nu är det hela en härlig bland-
ning av Italien och Österrike.

I Ora/Auer börjar stigningen som vi ska 
ta oss an som ”smakprov”. Den ska vara 
ungefär nio kilometer lång med en lutning 
på 7–8 % får jag höra. Glad i hågen hänger 
jag på tätgruppen och till en början går det 
ganska bra. Men efter fem–sex kilometer 
börjar alla kontrollampor att blinka rött. 
Efter över ett dygn sittande i en buss är 
det här en kraftig chock för systemet. Det 
är fruktansvärt varmt, över 30 grader, och 
en svidande blandning av svett och sol-
kräm rinner ner i mina ögon, benen skri-

ker och vill inte vara med längre. Vad har 
jag egentligen gett mig in på? Efter nio 
kilometer planar vägen äntligen ut och 
jag ser ett hus som ser ut att kunna vara 
ett café och vårt planerade fikastopp. Men 
Per-Håkan pekar ner åt vänster och säger: 
”Vi ska ner och över den där bron, sen går 
det uppåt ytterligare några kilometer.” 
Nej! Det är inte sant! Jodå, fem kilometer 
till med en snittlutning på 11–12 %! ”Jag har 
blivit allvarligt felinformerad”, muttrar 
jag för mig själv, medan jag sliter mig upp 
på min lägsta växel: 34/25. Kommer den att 
räcka, eller ska jag byta till en lättare kas-
sett? Efteråt försäkrar Per-Håkan att värre 
än så här blir det inte. Han ser kanske 
rädslan i våra ögon? 

Innan jag somnar läser jag lite i boken 
som jag tagit med mig: ”Bergtagen” av 
Thomas Mann. Jag tyckte det lät som en 
bra titel att ha med sig till Dolomiterna. 
Men ganska snabbt inser jag att en bok 
som handlar om lungsjuka på ett sanato-
rium i Davos kanske inte är helt rätt i sam-
manhanget…

Dagen efter tar vi bara en kortare tur på 
platta och fina cykelbanor i Bolzanos när-
het. Resten av dagen går åt till att ladda 
inför den första etappen. Vi får våra num-
merlappar och det chip man ska fästa på 
cykeln för den elektroniska tidtagningen. 
Jag har fått en konstig bubbla på mitt däck 
så jag passar på att åka in till en sport affär 
i Bolzano för att köpa mig ett nytt. Andra 
passar på att besöka en fabror i en liten 
cykelverkstad som Silva berättat om. Han 
blir snabbt känd som ”mannen med de 
vita handskarna” och ”magikern”. Han 
kan nämligen sätta på alla möjliga kran-
sar där bak, även sådana som ”inte finns”. 
Vill du ha 28, 29, 30 eller kanske 31 där bak? 
Inga problem! Och fort går det. Han tar på 

sig sina handskar och så har han sitt dit 
önskad kombination innan du hinner säga 
flaskställ. Under veckan som följer kom-
mer många fler att lämna vårt hotell för ett 
besök i verkstaden.

Första etappen
Från hotellet cyklar vi ca 5 kilometer ner 
till startområdet, som är beläget vid mäs-
san i Bolzano. Över 600 förväntansfulla 
cyklister från 13 nationer är samlade i den 
svala morgonsolen. Giro delle Dolomiti 
är ett ganska speciellt lopp, ett 6-dagars 
etapplopp där de flesta etapperna utgår 
från Bolzano. Tidtagning sker bara un-
der det bergstempo som är inlagt på varje 
etapp. Resten av loppet går i ganska lugnt 
tempo bakom en ledarbil, som det inte är 
tillåtet att passera. Under varje etapp är 
det inlagt fikastopp där alla stannar. Var-
je dag serveras också en lagad tvårätters 
lunch, antingen någonstans utefter banan 
eller vid målgången. Jag tar upp lappen 
med banprofilen och tittar på den för sä-
kert hundrade gången. Ändå är det en väl-
digt okomplicerad banprofil: Först går det 
uppför i 50 kilometer och sen går det nerför 
i ungefär 95 kilometer. Hur svårt kan det 
va’? Från Bolzano, som ligger på 266 möh, 
ska vi upp till Passo Pennes på 2 215 möh. 
Själva bergstempot kommer efter 36 kilo-
meter och mäter drygt 13 kilometer. 

Klockan åtta rullar så den stora klungan 
iväg. Det går hyfsat lugnt men fältet blir 
ändå ganska snabbt utdraget, för vägen 
börjar stiga så fort vi kommit ut ur Bolza-
no. Det är visserligen inte brant, men upp-
åt går det och klungan består av allt från 
halvproffs till inte allt för topptrimmade 
söndagssåkare. Första stoppet kommer re-
dan efter 24 kilometer. Det känns lite tidigt 
men det är ändå kul att prata med de andra 

Giro delle Dolomiti

Finns det något bra sätt att kombinera cykelturism i behagligt tempo med tuff tävlingscykling – gärna i 

vacker alpin miljö? Kombinationen är knepig, men kanske kan Giro delle Dolomiti vara svaret: ett 6-dagars 

etapplopp där tidtagning bara sker under det bergstempo som är inlagt på varje etapp. Resten av loppet 

går i relativt lugnt tempo bakom en ledarbil. Vi på Kadens tyckte det lät både lockande och spännande och 

beslöt oss för att prova.
Text och bild: paolo sangregorio
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och jämföra intryck. Det serveras kakor, 
fruktpajer, mackor, sportdryck, cola, ost, 
torkad och färsk frukt mm. Risken är upp-
enbar att man kommer hem med fler kilo 
än man åkte med. Jag ser mig omkring 
bland alla cyklister som står och äter och 
pratar. Det är en härlig blandning av oli-
ka nationaliter, kön och viktklasser. Där 
finns ett glatt par från Norge som cyklar på 
crosscyklar. Men det är inte cykel valet som 
förvånar mest, utan att de cyklat hela vä-
gen till tävlingen – från Strömstad! Över-
huvudtaget är det ganska många par som 
deltar. Silva, som är där tillsammans med 
Stickan, säger: ”I vilket annat lopp skulle 
jag och Stickan kunna köra tillsammans? 
Nu kan vi hålla ihop och stötta varandra, 
och sen kan Stickan ändå tävla för fullt på 
bergstempot, medan jag tar det i min egen 
takt.” 

Så småningom ropar de från högtalarna 
på ledarbilen att det är dags att sätta fart 
igen. Det är en strålande dag med blå him-
mel och vackra höga berg. Vi har redan 
kommit upp på tusen meter så värmen 
känns inte allt för besvärande. Vi cyklar 

ytterligare 13 kilometer innan vi kommer 
fram till den röda bågen som visar start-
en för bergstempot. En del cyklister tar 
även bergstempot som sightseeing och tar 
det lugnt. Andra satsar verkligen och lad-
dar för fullt, det inser jag snabbt när flera 
cyklister mer eller mindre spurtar förbi 
mig. Själv väljer jag för dagen en gyllene 
medelväg: jag har ingen lust att spränga 
mig men jag vill ändå hålla en någorlun-
da god fart hela vägen. När jag når Passo 
Pennes är jag trött, men inte på långa vä-
gar lika trött som jag blev under ”uppvär-
mingsrundan” den första dagen. Kanske 
jag fegade lite för mycket, men det strun-
tar jag i just nu. Jag känner mig upprymd 
och glad över att det första bergstempot är 
avklarat. Och nu väntar en lång utförskör-
ning på 1 250 höjdmeter ner till Vitipeno 
där det serveras lunch. Normalt sett är jag 
inte så förtjust i att åka utför men nu nju-
ter jag i fulla drag. Det här har man liksom 
förtjänat.

Luncherna serveras från ett mobilt kök 
och består av en ”primo piatto” där man 
kan välja mellan en pastarätt och en soppa, 

sen är det förstås en ”secondo” som oftast 
är en kötträtt. Jag ska inte påstå att maten 
är värd en stjärna i Guide Michelin, men 
med tanke på omständigheterna är det 
hela ändå ganska imponerande. Det hela 
går också mycket smidigt. Det är egent-
ligen bara på den här första etappen som 
det bildas en ganska utdragen kö, eftersom 
lunchen placerats efter en lång utförs-
backe och alla kommer nästan samtidigt. 
Annars är det enda man kan klaga på att 
det saknas en god kopp kaffe.

När lunchen är avklarad fortsätter hela 
klungan tillbaka mot målet i Bolzano. 
Strax efter sista depån, när det återstår un-
gefär en 40 kilometer, punkterar jag – på 
mitt alldeles nya däck! Efter ett tag stannar 
en följebil med en mekaniker. Men, nej, 
han har inget nytt hjul till mig … fast han 
tar i alla fall fram en fotpump och hjälper 
mig att pumpa upp däcket. Jag sätter mig 
upp på cykeln och börjar jaga. Trots att jag 
snart får sällskap av en italiensk olycksbro-
der, och trots att jag tycker att vi bombar 
på så fort det bara går, så tar det nästan 20 
kilometer innan vi kommer i kapp klung-
an. Då känner jag mig helt färdig och är 
tröttare än efter bergstempot. En påmin-
nelse om att det inte bara är lutningen det 
hänger på, det är också farten som dödar 
och knäcker. Senare på kvällen, när vi sit-
ter och äter middag, berättar Per-Håkan att 
vi leder lagtävlingen före ett tyskt lag. Eller 
rättare sagt, vi leder den ena lagtävlingen. 
Det finns nämligen två stycken. Man skulle 
kunna säga att den ena mäter kvalitet, dvs 
den sammanlagda tiden. Den andra mäter 
snarare kvantitet. Där får man en poäng 
per deltagare och antal kilometer. Jag kan-
ske inte behöver säga att vi leder den sena-
re, men det är gott nog tycker vi.

Törst
Ytterligare en varm dag med strålande sol-
sken. Dagens etapp mäter 100 km med två 
klättringar på 1 000 höjdmeter. I en kurva 
på väg uppför i den första klättringen pas-
serar vi en liten skinntorr gubbe. Han 
mäter kanske 1.60 i cykelskor och står vid 
sin cykel och tittar olyckligt på en avbru-
ten vevarm som han håller i handen. ”Po-
tenza!” ropar italienarna som cyklar förbi. 
Även om jag i teorin lider med den lilla 
farbrorn, så finner jag situationen ganska 
komisk. 

Giro dell Dolomiti går inte på avstängda 
vägar, men ett antal motorcykelburna 
funktionärer ser till att bilarna åker åt 
sidan och stannar tills cyklisterna passe-
rat. Och alla bilister lyder utan att knorra. 
Många stiger tvärtom ur sina bilar och 

Silva och Stickan kan cykla tillsammans men ändå tävla var och en för sig.



kadens # 2:2010 | 47

hejar fram oss. Också i klungan är discipli-
nen förvånansvärt hög, särskilt med tanke 
på att den innehåller en hel del cyklister 
som är ovana vid stora klungor. Att tempot 
bakom ledarbilen är lugnt bidrar givetvis 
till att stämningen är avspänd. Ingen har 
heller någon större lust att ta ut sig i onö-
dan innan själva tävlingsmomentet. Under 
hela etapploppet ser jag egentligen bara en 
riktig vurpa, vilket är förvånansvärt med 
tanke på antalet deltagare och den krä-
vande topografin. För att delta i den sam-
manlagda tävlingen måste man fullfölja 
alla etapperna, men det är möjligt att stå 
över eller bryta en etapp, och sen fortsätta 
att åka nästa dag, då utom tävlan. Två sto-
ra kvastbilar plockar upp de cyklister som 
fått nog. De är märkta med ”Scopa 1” och 
”Scopa 2” (Scopa är italienska för kvast). I 
svensklägret döper vi dem till skopa ett och 
två. För några av oss är det nog en trygghet 
att veta att de finns som alternativ.

Själva backtempot, upp till Passo Lavazé, 
ser på pappret ut som en karbonkopia av 
gårdagens och mäter också 13 km. Eftersom 
jag hade nästan allt vatten kvar i flaskorna 

efter gårdagens backtempo chansar jag 
med att bara köra med en halvfull flaska. 
Stort misstag! När vätskekontrollen dyker 
upp, efter ungefär halva sträckan, har jag 
fullständig paniktörst. Jag stannar, fyller 
på mina flaskor och dricker. Iris Murdoch 
skrev en gång ”the quenching of thirst is 
so exquisite a pleasure that it is a scandal 
that no amount of ingenutiy can prolong 
it”. Så sant! Under resten av backen bryr 
jag mig inte om att det är brant och job-
bigt, jag trampar bara på, helnöjd med att 
ha två välfyllda flaskor. 

Regn
Bansträckningen på Giro delle Dolomiti 
ändras varje år. Den enda etapp som åter-
kommer varje upplaga är Sellarundan och 
i år har man lagt den på den tredje dagen. 
När vi rullar ner mot starten regnar det. 
Det känns inte så kul när man vet att man 
ska över fyra pass och 3 400 höjdmeter. Och 
det verkar inte arrangörerna heller tycka, 
för ganska snart får vi veta att starten är 
uppskjuten en timme och att vi istället ska 
åka etapp nummer fem. 

Vi rullar iväg och ganska snart spricker 
himlen upp och molnen försvinner. Dag-
ens bergstempo, som kommer efter 3 helt 
platta mil, är lite kortare, ca tio kilometer, 
från Merano till Avalengo. Å andra sidan 
är det också lite brantare, med en snittlut-
ning på drygt nio procent och vissa avsnitt 
på 14 %. I dag försöker jag mig på en annan 
taktik. Efter en kilometer blir jag omåkt 
av tysk som åker så där lagom mycket for-
tare än jag. Jag beslutar mig för att hänga 
på ett tag och se hur länge det håller.  Jag 
följer honom i flera kilometer, klistrad på 
hjul, och känner hela tiden att jag verkli-
gen ligger på gränsen. Plötsligt märker jag 
att han börjar sacka lite. Jag känner mig 
visserligen själv duktigt rökt vid det här 
laget, men jag tänker att jag ändå måste 
återbetala lite innan jag tar mitt eget tem-
po upp. Så jag går upp och drar. Efter yt-
terligare någon kilometer märker jag att 
han har släppt. På något konstigt vis fylls 
jag plötsligt av ny energi. Man kan ju und-
ra varför, men jag tror inte att jag riktigt 
vill veta (”det räcker inte att lyckas, andra 
måste också misslyckas”). För tillfället har 
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jag dock ingen lust att rannsaka mitt mör-
ka inre utan konstaterar bara glatt att de 
sista kilometrarna går ovanligt lätt.

Vilodag
Den fjärde dagen är vilodag. Välförtjänt så-
dan. Ungefär hälften av oss tar i och för sig 
en liten runda på morgonen, men vi rul-
lar bara i ca fyra mil och håller oss strikt 
till mystempo. Efteråt tar vi bussen till en 
vingård för lite vinprovning. Sen ägnar vi 
resten av dagen efter eget behag. De flesta 
åker in till Bolzano för att äta, shoppa och 
strosa runt lite. Andra ligger kvar på ho-
tellet och tänker på morgondagens etapp. 
Eller försöker låta bli att tänka på den. 
Varje år försöker arrangörerna hitta nya 
stigningar. 2009 års upplaga är den trettio-
tredje i ordningen, så arrangörerna erkän-
ner att de inte längre är lika lätta att hitta. 
Men i det här området av världen saknas 
det sannerligen inte uppförsbackar. Så till 
det här årets fjärde etapp har man rotat 
fram Passo Manghen, en nätt liten stig-
ning på 19 kilometer och 1447 höjdmeter. 
Den här etappens sträckning ligger helt 
och hållet i regionen Trentino, så tidigt 
nästa morgon tar vi bussen för att åka till 
Cavalese. Det betyder att vi lämnar Syd-
tyrolen för en stund och åker in i det ita-
lienska Italien. Många av er känner kanske 
till startplatsen Cavalese, om inte annat 
för att det var där Charlotte Kalla avgjorde 
Tour de Ski för några år sedan. Men det 
bryr vi oss inte om för tillfället. Vi ska ju 
cykla. De första 80 kilometerna, fram till 
starten för backtempot i Telve, är lättåkta 
hela vägen Men det är varmt. Fruktansvärt 
varmt! Den sista depån innan backtempot 
är förlagt vid ett större köpcentrum. Vi 
cyklister måste utgöra en ganska komisk 
syn. Alla står uppradade, tryckta mot väg-
gen på den stora byggnaden, för att för-
söka nå den lilla skugga som finns. Då och 
då springer någon ut att för att fylla på en 
flaska eller ta en macka innan man åter 
springer tillbaka till den relativa svalkan i 
skuggan.

19 kilometer uppför med 1447 höjdmeter 
kan kännas långt, men 19 kilometer uppför 
på tid, i olidlig hetta, kan kännas väldigt, 
väldigt långt! Snittlutningen de första 14 
kilometrarna är 7,5 %, sen följer en skön 
kilometer på 15 % och det hela avslutas lite 
lagom med 4 kilometer på 10 %. Men i dag 
känns det som att jag är i zonen. Jag kom-
mer in något slags ”machine-mode”där jag 
trampar på nästan mekaniskt. Jag dricker 
regelbundet små klunkar för att inte torka 
ut men ändå ha kvar vatten hela vägen. Jag 
försöker tänka att de andra lider av värmen 

mer än jag. Men jag drabbas också av total 
lutningsblindhet. Vid flera tillfällen är jag 
säker på att vägen planar ut helt, ja, jag 
skulle nästan kunna svära på att det nästan 
går lite utför. Varför i himlens namn klarar 
jag inte av att cykla snabbare än 10 kilome-
ter i timmen! Så ser jag på datorn att vägen 
fortfarande lutar 6%. Det är obegripligt.

När jag når toppen efter 1 timme och 26 
minuter är jag egentligen helt slut men 
ändå så upp i varv att jag cyklar ner en halv-
kilometer igen för att ta lite bilder. När jag 
ska upp igen har benen stelnat totalt och 
det är knappt jag gitter ta mig över krönet! 
Det är tur att det sen är nerför hela vägen 
till mål. Och att utförsåkningen är helt 
fantastisk gör att jag snabbt glömmer hur 
jobbigt det var. Efteråt hör jag historier om 
folk som sprungit ner i bäckravinen för att 
fylla på sina vattenflaskor. Och ”skopa ett 
och två” fick jobba hårt.

Sellarundan
Nästa dag är det dags för den uppskjutna 
Sellarundan, en etapp på ca 150 kilometer. 
Det är utan tvekan den mest kända turen i 
området. Själva rundan är egentligen bara 
55 kilometer och går över fyra pass: Passo 
Gardena, Passo Campolongo, Passo Por-
doi och Passo Sella, där Passo Pordoi med 
sina 2239 möh utgör resans högsta punkt. 
Det är nu vi verkligen är i Dolomiterna, 
åtminstone geologiskt sett, med nakna 
nakna, spetsiga klippor och bergstoppar i 

dolomitmarmor som har en speciell, näs-
tan obestämbar färg. Det är ett makalöst 
vackert område och bara ett ihängande 
gråväder kan hindra den riktiga vykorts-
känslan. I stigningen upp till Passo Garden 
noterar jag att min puls är löjligt låg trots 
att det är  rejält brant. Min första tanke är 
att jag verkligen har kommit i form under 
de här dagarna. Men ganska snart inser jag 
att något är ganska knas. Jag tror det kallas 
överansträngning. Dagens etapp bjuder på 
3440 höjdmeter, men som tur är så är alla 
ganska snälla. Vi slipper en del av de branta 
brytbackar vi tampats med de senaste dag-
arna. Backtempot går uppför Passo Pordoi 
och är tio kilometer långt, lutningen lig-
ger på mellan 6 och 8 %. Det börjar regna 
lite men det har jag ingenting emot. Jag 
tycker det går riktigt bra. Det är först när 
jag kommit upp och pratat med de andra 
jag inser att jag cyklat långsamt. Och se-
nare, när jag tittar på min pulsklocka, kan 
jag notera att min maxpuls var samma 
som min snittpuls i de tidigare tempoetap-
perna. Men nu är det bara en etapp kvar. 
Kan jag återhämta mig till den?

Toppstriden
En bit framför oss dödliga pågår en strid 
om förstaplatsen. De senaste tre upplagor-
na har italienaren Alexander Zelger vunnit 
ganska enkelt. Men till denna upplaga har 
han fått hård konkurrens. Dels av en annan 
italienare, Carlo Muraro, men framför allt 
av överraskningen från brasilien, Ricardo 
Quieroz Ortiz, som i brasilien framför allt 
är känd som spurtare. Alexander Zelger är 
ingen duvunge i backsammanhang. Han 
är bland annat italiensk mästare i back-
tempo (jo, det finns ett sådant mästerskap 
i Italien). För lokalpressen berättar han 
att han tidigare år mest kört mot klockan, 
men att att han denna gång tvingats köra 
mer taktiskt. Inför sista etappen har han 
hursomhelst en ledning på 30 sekunder 
och säger: ”Om de bara kör på mitt hjul, så 
kan jag göra detsamma”. 

I toppen av svenskgruppen är det länge 
en hård kamp mellan vår reseledare Per-
Håkan Östman och Johan Wase. Per-Håkan 
är något av cyklingens svar på Garrincha – 
han har en krokig stil, men den är effektiv 
– och han hamnar till sist på en samman-
lagd 47:e plats och 4:a i sin ålderskategori. 
Men den som till slut vinner den interna 
svenskkampen är Johan. Han slutar på en 
sammanlagd 40:e plats och blir 8:a i sin ål-
derskategori (31–36 år). Han cyklar nästan 
en timme snabbare än jag på de 6 tempo-
etapperna. Men det är inte därför jag först 
lägger märke till honom. Han cyklar på en 

Sella ronda bike day

Den enda etapp där jag kände mig lite störd av 
trafiken var på Sellarundan. Med fyra pass att be-
stiga blev klungan väldigt utspridd och det var inte 
möjligt för arrangörerna att tvinga bilarna att köra 
åt sidan och stanna. Det berodde också på att det 
inte bara är cyklister som gillar stället, det är även 
väldigt attraktivt för motorcyklister, turistbussar 
och förstås även bilister. För den som vill pröva på 
att åka Sellarundan helt utan trafik rekommende-
ras Sella Ronda Bike Day, som i år går av stapeln 
den 27/6. Då kommer alla vägarna att vara helt 
avstängda för motortrafik och cyklisterna kan ha 
vägarna för sig själva. Se www.sellarondabikeday.
com för mer information. Se också Kadens nr 
6:2005 för en längre artikel om Sellarundan.
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Trek och är oftast iklädd full Livestrong-
mundering, och på ryggen har han en stor 
Livestrongtatuering. Lite trög som jag är 
tänker jag att han måste verkligen vara ett 
stort Armstrong-fan! Men ytterligare en 
tatuering som lyder ”8/3” får mig att haja 
till. Det råkar vara min sons födelsedatum, 
så jag känner att jag måste fråga. Johan be-
rättar att det är datumet då han diagnos-
ticerades för testikelcancer. Och då trillar 
poletten äntligen ner. Året var 2002 och 5 
dagar senare låg han på operationsbordet. 
Efter den lyckade operationen följde en pe-
riod med cellgifter och Johan kunde bli fri 
från cancern. 5 år senare, i juni 2007, blev 
han definitivt friskförklarad. Men samma 
dag som Johan låg på operationsbordet fick 
hans pappa diagnosen prostatacancer, och 
i december 2007 dog hans mamma i mag-
cancer. 

Det är alltså inte svårt att förstå varför 
han har engagerat sig i kampen mot can-
cer. Johan började läsa allt han kom över 
om sjukdomen och upptäckte Lance Arm-
strongs bok ”It’s Not About the Bike: My 
Journey Back to Life”. Boken blev en enorm 
inspirationskälla och Lance en stor före-
bild. På Johans hemsida (www.johanwase.
com) hittar man hans egen insamlings-
fond mot cancer och länkar till Livestrong, 
men också Johans löpande berättelser om 

sin cykling. Innan sjukdomen hade Johan 
spelat fotboll i Degerforsklubben Ström-
torp IK men han kände nu att fotbollen var 
ett avslutat kapitel. 2004 köpte han sin för-
sta racercykel och sen var han fast. 

Slutetappen
Vid middagen den sista kvällen berättar 
Per-Håkan att vi fortfarande leder lagtäv-
lingen, men att det är knappt. Det tyska 
laget har närmat sig oroväckande. ”Inte 
för att den tävlingen är så viktig men det 
vore kul att vinna den! Och norrmännen 
ser gärna att vi slår tyskarna!” Per-Håkan 
försöker hetsa oss så gott det går och de 
flesta lovar att göra sin plikt.

Den sista etappen är som tur var ganska 
kort, knappt 70 kilometer. Men vi är alla 
trötta och backtempot är inte att leka med. 
Jag försöker mig på tricket från den tredje 
etappen och hänger på Mats. Han har hela 
tiden cyklat lite snabbare än jag på varje 
etapp och jag tycker att det är en idealisk 
rygg. Etappen mäter drygt 10,5 kilometer 
med en konstant lutning på 9–10% utan 
några som helst återhämtningssträckor. 
Det går bra i åtta och en halv kilometer. 
Sen släpper jag hjulet med en meter eller 
två i en kurva. Och det är rullgardin ner! På 
de sista två kilometrarna tappar jag nästan 
en minut på Mats. Som dessert bjuder ar-

rangörerna dessutom på en sista halvkilo-
meter som är så brytbrant att jag zickzack-
ar upp i ett töcken. Men det är inte bara jag 
som är trött. Alla runtomkring mig verkar 
också stå stilla på sina cyklar. Men till slut 
lyckas vi ändå passera den röda målbågen, 
tömda på alla våra krafter.

I depån ser jag idel lika trötta som gla-
da människor. Alla är fyllda av den eufori 
man känner när man klarat av något rik-
tigt jobbigt. Jag går fram till Ricardo Qui-
eroz Ortiz, ”sensationen från Brasilien”, 
och frågar hur det har gått. Han berättar 
att han vann etappen, men åt slutsegern 
fanns det inget att göra. Alexander Zelger 
kunde ta sin fjärde raka seger. Och lagtäv-
lingen då? Jo, vi vann! Med ynka 24 poäng 
lyckades vi ta hem slutsegern som bestod 
av en pokal och en mäktig parmesanost på 
40 kilo, som vi delade broderligt på.

I bussen på vägen hem till Sverige pratar 
jag med Johan Wase och frågar honom vad 
det är han gillar med cykling. ”Det är skit-
kul! Och det är extra kul att cykla i berg. 
Kul att testa gränserna, se om hjärnan kan 
vinna över kroppen.” Det där med skitkul 
förstår jag utan vidare, men det andra är 
lite klurigare. Är det min hjärna eller min 
kropp som sätter stopp för min prestation 
i backarna? Jag tycker oftast de verkar gan-
ska eniga.

giro delle dolomiti/dolomiten radrundfahrt 2010

När: Årets tävling går den 1–7 augusti och inne-
håller, förutom Sellarundan, även godbitar som 
Passo Giovo  och Passo Stelvio (med bergstempon 
på 19,4 respektive 24,8 km. AJ!).

Priser: Att delta i hela etapploppet kostar 180 € 
om man anmäler sig före den 26:e juli. Om man 
tycker att 6 etapper verkar lite för mycket kan 
man välja att delta i bara tre etapper för 100 €. 
Det är även möjligt att bara köra enstaka etapper. 
Det kostar då 40 €/etapp.

Mer information: Kolla in deras hemsida på  
www.girodolomiti.com. Där finns även förslag på 
boende i Bolzanotrakten.

Köpa en hel resa: Vi åkte med svenska Cykeltours.  
Deras resa i år går 29/7–8/8 och kostar 
11 250:-. Då ingår resa i buss, 8 nätter på hotell 
med halvpension och deltagaravgift för loppet. Se 
http://cykeltours.se för mer information.

andra intreSSanta lopp i området

4/7: Maratona dles Dolomites 2010  
(www.maratona.it/en/)
28/8: Scalata Cima Coppi (www.stelviobike.com)
12/9: Gran Fondo Dolomiti Stars  
(www.granfondodolomitistars.com)

Inga bilister vågade  trotsa ”mannen med mustachen”. ”Skopa ett” gör sig redo för ytterligare en arbetsdag.

Respektera cyklarna! Just det!
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