
Benene holdt..

..trods torden og regn på turens 2.dag, 
hvor vi ankom til Tyskland og kørte 
vores indtil nu længste distance som 
hold.

Dagens rute: Fra Rødby Til Itzehoe
Dagens længde i km 184 - nu kun 
1030 km til Paris

Dagens antal timer i sadlen ca 8. 
Samlet tid inkl  pauser og færge 10,5  
timer

Dagens højeste stigning 400m. 
Samlet højdemeter 1.000 og nu kun 
7.400 til Paris.

Vi startede kl 7.20 og kørte 10 km 
mod færgen, som sejlede os til  Put-

garten. Og så gik det løs. Vejret var 
med os. Helt frem til 30 km før mål, 
så stod himmel og jord i et i et stort 
tordenvejr. Kl ca 17.00 ankom 50 driv-
våde ryttere til Itzehoe.

Jeg skulle for første gang køre 184 
km.
Og jeg gjorde det!
Selv ikke buldrende torden og silende 
regn kunne pille ved den fantastiske 
følelse af at have sat en ny personlig 
rekord.  Og nå ja, satte da også en 
anden rekord: 7,5 liter væske blev 
indtaget på turen.
Holdet kører bedre og bedre sammen. 
Alle glæder sig og alle vil bidrage og 
hjælpe til at alle opnår sit personlige 
mål: At være blandt de ryttere der 
kom hele vejen.

“Jo flere du deler dine drømme og mål 
med, des flere står klar til at hjælpe 
dig med at nå dem”

Idag venter en forholdsvis kort etape 
på 154km fra Itzehoe til Oldeburg.

Jeg er klar! Det bliver endnu en 
storslået dag!

Du kan stadig nå at hjælpe mig med 
at hjælpe kræftramte børn og deres 
familier.
Gør en forskel - støt min indsamling 
på www.betternow.org/dk/mark-
anthonys-indsamling

Læs med i morgen, hvor du kan høre 
mere om hvordan det fælles mål krys-
talliserer sig mere og mere: At køre 
ned af Champs Élysées om 6 dage!
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