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Viborg .

Hald Ege er hår
Dilemma. I
Hald Ege håber
mountainbikefolket, at der kan
være plads til
alle. Gårsdagens
træf handlede
blandt andet
om at udbrede
sporten - og om
at få opdraget
rytterne på den
rigtige måde.
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VIBORG: Mens mange værdsætter skovens dybe stille
ro, så sætter en hel del andre pris på skovens åbenlyse
kvaliteter som motionsarena. De konflikter, det skaber,
skal undgåes, og det var en
af grundene til, at Hald Ege
MTB - Ravnstrup KFUM i
går havde valgt at arrangere
mountainbike-træf med start
og slut ved Hald Ege Skole.
»Herude har vi jo et evigt
dilemma, hvor nogen føler, at
vi er nogle vandaler, der kommer og generer andre i skoven. Men begge parter skal
jo have noget plads, så det her
initiativ handler jo både om at
få folk i bevægelse, men også
om at få nogle bedre vilkår til
os selv. Vi vil gerne have mere fokus på, at det her er en
motionsform, der har brug
for noget plads, og som gerne
vil høres,« slog medarrangør
Thomas Loberg fast, da han i
går trillede ind på skolen efter
et par timers kuperet cykeltur.

Trætte af hærværk
I sommers havde klubben arrangeret et mountainbike-løb
i Hald Ege, men det blev saboteret ude på ruten. Angiveligt af folk der var trætte

af, at mountainbikekørerne
overtog skoven. Siden er man
hos mountainbikerne gået i
tænkeboks, og til gårsdagens
træf uddelte DGI Midtjylland
således ringeklokker til alle
rytterne for at opfordre dem
til at ringe med klokken frem
for eksempelvis at råbe til forstyrrende fodgængere, at de
skulle flytte sig.
I det hele taget gør man i
øjeblikket meget for at informere alle mountainbike-rytte-

re, hvad end de er registrerede
i klubben eller ej, om, hvordan
man gebærder sig i skoven.
»Til sommer har vi et nyt
løb, og vi håber, at dialogen
er bedre til den tid. Vi har jo
også noget af skylden for, at
nogle bliver vrede. Det må vi
erkende,« lød det fra Thomas
Loberg.

Kommer igen
Men det handlede ikke kun
om opdragelse og om signal-

Thomas Loberg var
glad for, at blandt
andre Viborg Cykling
havde hjulpet til med
gårsdagens træf. Et
bredt samarbejde er
nødvendigt, hvis alt
skal gå som smurt.
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HYGGELIG
AFTEN MED
ALLAN OLSEN
AF JETTE DUPONT
dupont31@mail.dk

ALLAN OLSEN, EGEKVÆRNEN, FREDAG AFTEN:
Med følgeskab af to inkarnerede og passionerede fans til
Allan Olsen, var jeg i rigtig godt selskab fredag aften, hvor
Allan Olsen skulle spille på Egekværnen i Hald Ege.
Egekværnen er et rigtig hyggeligt og fint sted for en intim koncert, hvor der kun er plads til cirka 90 gæster, så
fra start var stemningen helt i top og den lokale bryg dejlig kold.
Dejlig at kulturen også blomstrer i Hald Ege, ikke
mindst på grund af engagerede borgere derude.
De to følgesvende havde til dagens koncert fået lavet et
par T-shirt med bogstaverne T.T.T. på forsiden og bagpå
stod der »Jøwt«.
»Jøwt« er det Allan Olsen sidste plade hedder og som
i starten kun kunne købes i Nordjylland hos 88 Sparkøbmænd. Et rigtig godt mediestunt, som jeg har fulgt på
mange måder. Blandt andet da Sparkøbmanden i Lønstrup havde vundet en koncert for flest solgte plader og vi
lige nåede at få de sidste to billetter. Det var stort.
Allan Olsen kom på scenen og lagde ud med et par af
de helt gamle numre, som opvarmning. Han virkede meget nærværende og i et rigtig fint humør på trods af, at
han har været på turne i snart et år. En af de næste sange
var »Hjørringvej«, hvor han fortæller om en biltur med
sin mor, hvor de skulle på besøg på sygehuset i Hjørring.
Historien giver så mange billeder på nethinden, at man
næsten fornemmer selv at have været med. Det er nemlig
en af Allan Olsens kvaliteter som sangskriver og historiefortæller. Hvem kan ellers synge om »Lille Ørred« og naturen, og give så mange associationer, at man selv næsten
bliver en del af fortællingen.
Historien
Alle de lokale folk var
meget
begejstrede for Algiver så mange
lan Olsens optræden og
billeder på nethinden, ikke mindst mine to følgesvende, da Allan havde
at man næsten
set deres T-shirt. Tårnsfornemmer selv at
pringeren Thomsen fra
Tåstrup (T.T.T) er en af
have været med. Det
sange som intenst og
er nemlig en af Allan de
meget nærværnede blev
Olsens kvaliteter
sunget om en forfærdelig
skæbne tårnspringeren
som sangskriver og
kom ud for, da han hophistoriefortæller.
pede ud i døden ned i en
lille spand vand. Der var
en del af de gamle sange
fra tidligere LPér, men også fra den nye »Jøwt«-plade. Noget af hans repertoire var
blandt andet Mergelgraven, Liverpool bitter, Malkekoen
Rosa, Poul Erik Krogen, Alfahan konsensus, Gråspurv, og
ikke mindst Sverige, som blev sunget intenst og med den
glød vi elsker.
Allan Olsen kan stadigvæk, selvom han har været på
længe og sikkert trænger til en god lang ferie. Med alle de
koncerter med Allan Olsen, jeg har deltaget gennem det
sidste lille års tid, var dette en af de rigtig gode og intense,
med en varme og udstråling som vi kan leve på længe efter.

»

80 personer hoppede i går på cyklen for at bestige bakkerne i og omkring Hald Ege. Foto: Preben Madsen

politik i går. Der blev også
kørt mountainbike, og mange nye og halvnye ryttere fik
for alvor smag for sporten. En
af de, der cyklede 20 smukke
Hald Ege-kilometer, var Alex
Bækgaard Pedersen fra Herning, og han var glad for, at
han sammen med et par venner havde taget turen til det
midtjyske.
»Det var super. Det var et
fedt, lækkert og dejligt afvekslende terræn. Det var en god
appetitvækker til at tage herop og køre turen selv med en
kammerat eller to,« sagde han
og indskød om det kuperede
landskab vest for Viborg:
»Her er lidt flere bakker,
end jeg er vant til omkring
Herning. Der er det lidt mere
fladt,« smilede han.

Alex Bækgaard Pedersen fra
Herning var glad for, at han
havde taget turen til Hald
Ege, hvor bakkerne var noget
større end på hjemegnen.

Allan Olsen besøgte fredag aften
Egekværnen i Hald Ege. Arkivfoto

