




Hjul, styr og forgaffel bliver skilt fra 
stellet, og så kan der være to adskilte 
cykler  i bagagenettet over køjerne.

Jeg kørte på min Velokraft VK2 kulfiber liggecykel udstyret 
med dele i Ultegra-klassen, kompakt kranksæt 42-52, 9-
gear kassette 12-25,  28 mm dæk foran og 25mm bag, SON 
dynamonav, 2 dynamolygter (som jeg dog ikke havde 
megen brug for) og en ekstra batterilygte, GPS og min 
uundværlige bagboks, der indeholder alt det, jeg kan 
forestille mig, at jeg kommer til at mangle på turen.

Foto:  Manfred Tinebor



Der arbejdes hektisk på at få klargjort cyk-
lerne i sportscenteret aftenen inden start.

Kreml, Vologda



Der gøres klar til start foran sportshallen.

Klar til afgang fra Kreml i Vologda. 
Østrigerne havde fine trøjer med 'Vologda-
Onega-Ladoga' trykt på.



Ruten var ret flad den første dag.

Efter 7 km stoppede vi uden for byen og 
ventede på at alle var kommet med - så blev 
løbet givet frit.



Kontrolposten i Kirrilov

Kontrolposten i Lipin Bor

Russiske Andrew Neiman i højt 
humør





Gammelt tipvognsspor på min første russiske grusvej.

Kontrolposten i Siminsky Pogost.  Teltene 
lå ved den gamle kirke.  Heldigvis så jeg 
ikke hvor forfalden den var før om 
morgenen - ellers havde jeg ikke lukket et 
øje af frygt for at den skulle styrte sammen 
over os.



Jeg kom konstant forbi flotte bjælkehuse af vejrbidte, grå bjælker.  Desværre er de misligholdt, så de fleste synker i et eller flere hjørner. 
På marken stod den frodigste skvalderkål, jeg nogensinde har set.



Kontrollen i Pudozh lå som så mange andre i en grå skole.

Kontrollen i Pudozh. 
På alle kontroller var der rigelig med mad.



Solen stod lavt og oplyste træerne på baggrunden af en regntung himmel.



Kort før midnat kørte jeg langs bredden af Onegasøen.

Kontrolposten ved Onegasøen lå hyggeligt med et bål på stranden.





Sovesalen i Girvas



Min cykel blev pakket om i Girvas

Hvor ofte kan man vælge mellem at køre 
til venstre mod Sankt Petersborg eller til 
højre mod Murmansk?

Kontrollen i Novaya Vilga.



Russiske Anton Vikulov forcerer vejarbejdet.  
Foto: Valentin Novikov

Jeg sad i kø blandt lastbiler og 
andre store biler.



Morgenstemning ved Kotkozero.



Vejret var godt den første del af mandagen - og landskabet var flot!



Udsigt over Ladogasøen kort før Sortovala.



Foto: Manfred Tinebor, Valentin Novikov, Jan Buschardt




