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BrugerKlubbens bestyrelsesmed-
lem Tor Martin Mandrup Møller
så for cirka et år et tv-program om
en overlevelsestur; men da rapel-
ling og rafting ikke just er for bru-
gere af el-stole, måtte der kunne
findes på noget lignende og ideen
til en tur Århus - København i el-
stol var født.
Et par dage efter blev tankerne
luftet for vennen John Busk, der
bor i samme bebyggelse og da de
begge er kendte for deres skøre på-
fund, var John straks med på ide-
en. Herefter kontaktede de deres
gamle kammerat Morten Knud-
sen fra Odense, som Tor i 1989 gik
på højskole og drak en hulens
masse øl sammen med.
De tre fyre starter 7. august deres
godt 300 km. lange køretur for-
delt på 11 etaper, og i bedste eta-
peløbsstil er der indlagt hvileda-
ge, så kørere, hjælpere og materi-
el kan komme til hægterne. Efter
14 dage afsluttes turen med op-
løb ved Spastikernes Hus. Det var
et puslespil at få turen planlagt og

Tour de Elstol

Af Lars Jacobsen det tog en hel dag at sammensæt-
te etaperne, der fortrinsvis følger
Dansk Cyklistforbunds ruter.
I bedste Tour de France stil er der
følgevogne pakket med reserve-
stole, lappegrej, dæk, pumpe, eks-
tra batterier, drikkevarer og me-
get andet. Endvidere står de i kon-

takt med følgevognene via mobil-
telefon. For yderligere at være for-
beredt har de været i gang med et
mindre træningsprogram for at
klare strabadserne.
Storebæltsbroen kan der ikke kø-
res på. I stedet planlægget bæltet
krydset i en tidligere hjemme-

Den endeløse landevej

Her indtages forsyninger, man skulle jo nødig gå sukkerkold
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værnskutter, ombygget og ejet af
Hou Søsportscenter.
Turen har f lere formål. Det er
blandt andet et formål, at få en
spændende ferie med udfordrin-
ger i. Desuden er det meningen at
måle de forskellige overnatning-
steders handicapegnethed og gi-
ve oplysningerne videre til Han-
ditravel - et projekt under daghøj-
skolen for bevægelseshandicappe-
de i Århus.
Der regnes også med, at det vil
være muligt at skabe opmærk-
somhed om forskellige handicap-
problematikker via mediedæk-
ningen af turen. De tre vil  blandt
andet påpege de kraftige stram-
ninger i handicappedes mulighe-
der for ferieophold i udlandet.
Endelig er der spørgsmålet om
doping. Det hævdes hårdnakket,
at der kun bruges irsk kaffe.

En lift kan bruges til meget

We’re on the road again...


