BI NEWS

+++++

Nummer 497

21.09. 2017

www.bi-sport.dk

Broløb 2017..

Deltagere: Maj Frisendahl, Jimmy Schou og Kim J Jørgensen

Lørdag formiddag d. 9/9 drog 3 friske BI’er afsted fra København.
Målet var dette års Broløb – en halvmaraton fra Nyborg over Storebæltsbroen til Korsør.
Vejr var perfekt løbevejr, overskyet og svag vind - da vi drog afsted fra København.
Men vejrudsigten holdt desværre stik. Da vi ramte Korsør, og vi ventede på fælles
bustransport til Nyborg, så begyndte regnen.

Ved ankomst til Nyborg, var alle rammer for et godt stævne på plads. God plads, musik, og underholdning. Desværre var
regnen tiltagende, så mange af de 12.000 deltagere gemte sig i den omkringliggende skråninger, hvor der var lidt læ for
regnen under træerne.
Al vores bagage blev læsset på 10 lastbiler, og kørt i forvejen til Korsør.
Vi stod en anelse (meget) våde og kolde i startområde i næsten 1 time. På med JA-hatten, det var trods alt ikke skybrud,
eller snestorm 😊. Endelige kunne vi begive os op mod startområde, der var placeret på tilkørselsrampen til motorvejen.
Trafikken var omlagt, så vi kunne benytte nødsporet & 1.vognbane.
2. vognbane var friholdt til service/redningskøretøjer. Vi kom godt afsted, og det første stykke over lavbroen var godt
pakket. Da vi nåede Sprogø stoppede regnen, og der var frisk forplejning inden de mange højdemeter op til toppen af
østbroen. Tempoet faldt da også med ca. 1 min pr km. Sikken flot udsigt, og der var ”højt ned” til vandoverfladen, når vi
kiggede ned fra rækværket ved nødsporet.
Efter at havde nået toppen, steg tempoet igen en anelse, og resten af ruten var nedad bakke, bag om betalingsanlægget,
og gennem Korsør til mål. Der var mange tilskuer, der nød aftensolen og de mange mobile musiksteder
der var langs den sidste del af ruten.
I målet området var der regn sikret mange steder. Men ekstremt vådt. Efter at have forceret en større sø til ølboden,
kunne en velfortjent mål-øl nydes.

Et godt super godt og veltilrettelagt løb var overstået. Der er desværre gået politik i broløbet, og
transportministeren vil ikke tillade et nyt broløb om 3 år. Det ville ellers være et løb, vi sagtens kunne deltage i
igen.
Ps: Nå ja, regnen havde desuden omdannet P-pladsen fra en græsmark, til en pløjemark. Vi kørte fast 2 gange, sidste gang
så grundig, at Falck måtte trække os fri. Desværre som en af de sidste, af ca. 150 biler der var kørt ned i de dybe hjulspor.
Det var en lang dag, men klar igen, hvis der bliver politisk vilje til, at åbne broen til et lignede løb.
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