
La Marmotte 
 

 
 

På vegne av Frikransen deltok jeg i La Marmotte 5. Juli 2003, med mine 89 kg og  

fullførte på 10:26:06 som nr. 340 i klasse M50-59 blant 651 og nr. 2926 totalt blant 

4533 fullførende deltakere. Det som kalles verdens tøffeste turritt har alt som kan tenkes 

av ingredienser; 174 km, 5.500 høydemeter, 4 fjellpass, tunneller med og uten lys, gode 

og dårlige veier, telehiv og grus, punkteringer og også dessverre noen frontkollisjoner 

som visstnok tok livet av tre syklister iflg. en nederlender. Fantastisk vær med solskinn 

hele dagen og rundt 10 grader på toppene, 25 grader nede i dalen så det la nok an til noe 

dumdristig og rask kjøring der bestemann hadde 6:02:00 (29 km/t) som er på proffnivå. 

 

Starten i Le Bourg d'Oisans var en formidabel opplevelse og bussen fra l'Alpe Huez fikk 

knapt parkert i tide, men vi fikk ut syklene og kom inn i en startsluse på flere hundre 

meter med flere tusen syklister før jeg kom over startmatta ca. kl. 07:30. 

 

Deretter tok jeg selvsagt et langt drag de første flate 10 km på et kvarter og kjørte forbi 

flere hundre syklister før dammen ved Verney. Deretter gikk det i passe moderat fart 

opp mot Col de la Croix de Fer (37.5 km og 2068 moh) som ble passert på ca. 2 timer. 

De første nedkjøringene var greie og oversiktelige, kjørte kontrollert, men ned mot St. 

Jean de Maurienne (67 km 546 moh) så jeg mye hasardiøs kjøring, bl.a. en blodig 

syklist med sjokk i blikket som lå innepakket i en gullfolie i veigrøfta og et par 

motorsyklister som passet på mens ambulansen kom hylende oppover litt lenger nede i 

dalen. Motorsyklistene var for øvrig utmerkede i sin kjøring i feltet og raske med å 

assistere eller skaffe assistanse for de som hadde problemer med kroppen eller 

kjøretøyet. 



 
 

Så var det ca. 14 km tempokjøring igjen og noen fine drag og forbikjøringer opp mot St. 

Michel de Maurienne (81 km 712 moh). Bakkene opp D902 mot Col du Telegraphe 

(92.5 km 1570 moh) gikk relativt greit og Valloire (97.5 km 1430 moh) ble passert på 

ca. 5 timer (20 km/t) i overensstemmelse med skjema, men så begynte det virkelig å 

kjennes i kroppen opp mot Col du Galibier (114.5 km 2642 moh) 17 km og 

gjennomsnittlig stigning på 7% med et stykke på 14% like før toppen. Det tok et par 

timer og siden jeg ikke bodde i et høydehus i Homansbyen (40 moh) så tok jeg en liten 

stopp og noe drikke og mat på toppen for å sjekke at kroppen var i orden før 

nedkjøringene som gikk greit, men her var det også noe motgående trafikk og visstnok 

en syklist som omkom senere på dagen i en temmelig dum og dristig 

høyresvingmanøver på venstre siden av en kassebil.  

 

Ferden gikk kontrollert i sterk motvind nedover D1901 dalen mot utgangspunktet i Le 

Bourg d'Oisans (160 km 719 moh) som ble gjort unna på en knapp time med enkelte 

gode drag. Mye biltrafikk og syklister som sperret veien, men bedre å overleve enn å 

kjøre inn noen minutter. Så var det den berømte bakken opp mot l'Alpe Huez, var 

relativt pigg opp den første svingen, men så gikk det i likhet med omgivelsene bare 

tregere og tregere. Jo lenger opp jeg kom dess flere satt i svingen og hvilte. Noe spy lå 

også i veien så det var tydelig at enkelte overgikk seg selv. "?Bueno con agua?" som et 

par smilende latino jenter spurte oppmuntrende, men 6 km før mål måtte jeg bare av 

sykkelen og gå en knapp kilometer, spise og drikke for å få igjen styrken til å tråkke 

rundt. Så kom en liten terskel på noen meter, nok til å få hjulene til å rulle igjen i tempo 

piano til det var en kilometer igjen og flatt terreng oppe i alpebyen. Da gikk det 

plutselig veldig fort og kjørte som en rakett inn i målområdet (174 km 1880 moh) mens 

kirkeklokkene klang og folket jublet. En fantastisk opplevelse selv om de siste 14 km 

tok nesten et par timer der Marco Patani har rekorden på 38 minutter.   

 

Tour de France etappe nr. 8 fra 13. juli 2003 gikk fra Sallanches og innom La 

Marmotte løypa ved St. Jean og over Col du Telegraphe og Col du Galibier til l'Alpe 

Huez så da var det spennende å se hvilke råskinn proffene er! En halvgammel mosjonist 

kan bare bøye seg i ærbødighet over hvilket nivå proffene og sykkelsporten i Europa 

ligger på både når det gjelder prestasjoner og evne til å gjennomføre arrangement der 

hele lokalbefolkningen er med. Ulykker kan man vel aldri unngå og kun et Tour de 

France og andre store proffritt får stoppet biltrafikken helt noen timer, men fjellveggene 

og skrentene kan vi ikke gjøre noe med før de eroderer eller eksploderer.  



 
 

Studio i Le Chavanu i hjertet av l'Alpe Huez kan anbefales for reservasjon, så det er bare 

å henge seg på. Enhver Frikranser og norsk syklist med respekt for seg selv og 

omgivelsene bør gjennomføre et slikt fantastisk ritt som er en opplevelse for livet. 

 

Styrkeprøven og Jotunheimen rundt med noen hundre syklister over noen små norske 

bakketopper er bare asosiale søndagsturer i forhold! 

 

A la prochaine! Vive la France! 

 


