REISEBREV FRA SØR AFRIKA
av Mairen Robertsen og Conny Graumann fra offroadfinnmark

Fra offroadfinnmark til Cape Epic
Terrengsykkelrittet offroadfinnmark som vi jobber for, arrangeres i 2012 for 4. gang. I 2011 hadde vi
145 deltakere, hvorav mesteparten var fra Norge, men det var ryttere fra andre land også: Tyskland,
Belgia, Danmark, Rusland og Irland.

Absa Cape Epic som vi nå er på besøk hos arrangeres i år for 9. gang og har 1200 deltakere. Både
offroadfinnmark og Cape Epic er MTB ritt. Cape Epic kaller seg "The untamed African MTB race" og vi
kaller oss "The ultimate MTB adventure Race". Vi har ulike utfordringer med å arrangere sykkelritt
ved hver sin Cape/kapp.
Her i Sør Afrika er en av de store utfordringer varmen.
På den varmeste dagen så langt ble det over 40 grader. Da er man glad for å kunne være i skyggen,
men det kan selvfølgelig ikke de mange ryttere som har en virkelig utfording i dette rittet. I år er det
deltakere fra ca. 45 land, selv om hovedparten er fra Sør Afrika er det nok mange som ikke er
forberedt på varmen her. De kan forberede seg på å sykle langt og i ulike typer terreng, men med
varmen er det en helt annen sak.

Waterpoint 1
Vi jobber som frivillige på waterpoint 1. Det innebærer at vi står VELDIG
tidlig opp, kjører til anvist plass og er klar når 1200 ryttere kommer forbi
i full fart for å fylle vannflasker, drikke og få litt påfyll av en eller annen
form (frukt, bar, kake eller noe annet).
Rytterne blir etterhvert veldig skitne, tørste, varme og sultne. En dag
hadde vi med oss en russisk rytter som fikk heteslag for et par dager
siden. Noe lignende ser vi i offroadfinnmark; Ryttere som av en eller
annen grunn må bryte gjerne vil jobbe videre for ikke å gå glipp av all
moroa. Det er veldig nyttig og spennende å kunne snakke med en rytter
hele dagen og få informasjon om rittet fra en rytters synspunkt.

Sør Afrika, Cape Winlands området

Vi fløy til Cape Town hvor vi var de første dagene og gjorde klar til selve rittet. Før vi dro hjemmefra
leste vi oss til at det nå er høst her og at snittemperaturen er på 20‐25 grader om dagen og ned til 15
grader på¨natta. Men det har altså allerede vært betydelig varmere. Vi starter ut tidlig på morgenen,
mens det ennå er mørkt. Når sola står opp i 7 tiden er det som om lyset plutselig blir slått på, så fort
går det. Samtidig slås varmen på. Om kvelden skjer det samme når sola går ned og det plutselig blir
mørkt. Da må man huske å ta med hodelykten for å kunne finne tilbake til eget telt igjen. Landskapet
er imponerende med store fjell og store oppdyrkede områder. Det dyrkes mye vindruer og lages mye
vin her i området ‐ derav navnet Cape Winelands. Vi har ikke sett spesielt mange ville dyr utover
noen bavianer, strutser, fugler og en enkelt, liten slangelignende sak.
ÆSJ. Håper ikke vi treffer på noen større av den sorten.

Bilder og blogg
Vi har tatt en del bilder hernede, som vi fortløpende legger ut på nettsiden til offroadfinnmark:
http://offroadfinnmark.no/capeepic/. Vi har også fått skrevet noen blogginnlegg fra turen:
http://offroadfinnmark.blogspot.com/
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