AULUM CYKEL-RALLY 2018
Søndag d. 27. maj inviterede AIF sammen med AIF’s Forældreforening for 27. gang til Cykel-Rally. Som
sædvanligt var spændingen stor inden løbet, for hvor mange kørere ville der mon dukke op? Der er ingen
forhånds tilmelding, så vejret på selve dagen kan være meget afgørende for, om man har lyst til at cykle i 2
timer.
Vejret var perfekt cykelvejr – solskin, ind imellem lidt skyet og lidt blæst. Da løbet blevet sat i gang kl. 13.00,
var der mødt 78 kørere op i alderen 3 – godt 60 år. Der blev kørt på løbecykel, cykel med støttehjul, en
dobbelt cykel, almindelige gadecykler og racercykler, og alle havde åbenbart gode ben i dagens anledning.
Selv de kørere, der havde været til byfest den halve nat, kæmpede bravt for at køre så mange omgange
som muligt.
Under hele løbet var der stor opbakning fra de mange fremmødte tilskuere, og var der enkelte kørere, der
var ved at gå lidt sukkerkolde, kunne de bare stige af cyklen og tage sig et stykke hjemmebag. Efter 2 timers
trampen i pedalerne blev løbet vinket af, og de trætte ryttere kunne slappe af med is, frugt og sodavand,
mens de ventede på resultatet.
Indenfor blev der tastet på regnemaskinerne, så de var helt glødende, og udenfor blev der gættet på
resultatet. Endeligt kunne Poul Erik Østergård melde klar, og spændingen blev udløst. Dagens helt utroligt
flotte resultat blev kr. 140.803 for de 2 timers anstrengelser.
Vinderne i de enkelte klasser er:
0-8 år – 30 kørere – i alt 43.859 kr.
Flest indkørte kr.:
Cykel fra Sørvad Cykler
Mikkel Nielsen
Gavekort fra Sport 24
Aura Væggemose
Gavekort fra Sport 24
Olivia Nielsen

11.760 kr.
7.484 kr.
7.030 kr.

Flest kørte km. piger:
Gavekort Byens Kagemand Ida Gade
Gavekort Sport 24
Astrid Hansen

33,6 km
22,4 km

Flest kørte km. drenge:
Gavekort El-Hansen
Gavekort Sport 24

40,0 km
36,8 km

Magnus Sundstrup
Magnus Sørensen

9-14 år – 37 kørere – i alt 45.214 kr.
Flest indkørte kr.:
Cykel fra Sørvad Cykler
Line Østergaard
Ipad fra El-Giganten
Emil Sand
Gavekort fra Aspentos
Nikoline Stürm

9.163 kr.
4.365 kr.
2.966 kr.

Flest kørte km. piger:
Gavekort Da Vinci
Gavekort Aulum Apotek

46,4 km
40,0 km

Frederikke Hvid
Jasmin Guldborg

Flest kørte km. drenge:
Gavekort Svends Møbler
Gavekort Aspentos

Magne Svendsen
Frederik Søndergård

49,6 km
44,8 km

15 år og opefter – 11 kørere – 51.730 kr
Flest indkørte kr.:
Gavekort Anna.d
Marianne Østergård
Gavekort Helseklinikken
Casper Laursen
Gavekort XL-Byg
Frederik Danielsen

6.720 kr.
6.266 kr.
3.712 kr.

Flest kørte km.:
Gavekort Hos Lise

60,8 km

Palle Pedersen

I gruppen over 15 år kørte Jens Berthelsen, Aubo sit helt eget løb. Han kørte hele kr. 22.428 kr ind, men
ønskede ikke at modtage præmie for sin store indsats.
Ud over ovenstående præmier var der lodtrækning blandt de øvrige deltagere om 7 gavekort fra Da Vinci
og 10 Guldvask fra Circle K, så mange fik en præmie med hjem.

