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En ansøgning om sponsering af en ekspedition på mountain bikes

Billede 1: Sibirienholdet ved første samling, februar 1995.
Billede 2: 1. camp på Hallandsåsen under afprøvning af udstyr i Sverige, april 1996.
Billede 3: Vejen til Sibirien (nord for Nyborg!),
oktober 1995.
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Rute og sponsormuligheder
Vores tur strækker sig over 9.000 km, og så er
der endda nogle der “griner”, og siger at der er
meget længere. Da vinteren starter i slutningen af
september, og vores afgang er d. 14. juni, giver
dette os ca. 3½ måneder til hele turen.

Jakutsk
Moskva

Perm
Jekaterinburg
Omsk Novosibirsk
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Irkutsk
Ulan-Ude Cita
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Vejløs rute
Blagovescensk
Chabarovsk

Vladivostok

Vi bliver det første (i det mindste vestlige)
cykelhold, der kommer til at passere Kamchatka,
og vi bliver også de første, der på “egen hånd”
kommer til at tage hele turen gennem Sibirien på
cykel. Et amerikansk hold har tidligere taget turen
fra Vladivostok til Leningrad (Skt. Petersborg),
men her var de en del af et komplet filmhold.
P.g.a. vores nyhedsværdi, har vi fået ganske stor
mediedækning. Dagbladet Roskilde Tidende har
allerede skrevet om os, og DR-TV har indgået en
aftale med os, om at bringe en udsendelse om os.
Endeligt har vi også modtaget en del aftaler om
afholdelse af foredrag, allerede nu før turen overhovedet er begyndt!
Mange har støttet os, alene fordi de synes at
vores projekt er spændende. F.eks. har vi fået
mange rabataftaler, der har gjort det muligt at
kunne få opstillet et realistisk overkommeligt
budget.
Men da vi endnu ikke har afgivet reklametryk
på vores trøjer og bukser, har sponsorer fortsat en
god mulighed for at opnå en ganske pæn
positionering af sit logo. F.eks. er det ikke mange
projekter, der kan love en artikelserie i et dagblad
og en 45 minutters TV-udsendelse.Normalt giver
en bandereklame i heldigste fald nogle pressefoto
og nogle få “glimt” på TV.

Med en rytme på 4 køredage og 1 hviledag, skal vi
almindeligvis køre mellem 100 og 150 km pr.
køredag. Med cykler, der med bagage og proviant,
vejer omkring 35 kg, er dette lige på grænsen af
det mulige, og det er da iøvrigt heller ikke gjort
før.
Værst bliver turen i det vejløse område
mellem Never og Cita. Her venter vi ikke at vores
daglige distance kommer over 50 km. Også turen
fra Magadan til Never bliver en udfordring. Her er
vejene meget dårlige, og ingen af dem er
asfalteret.
Hele området fra Magadan til Cita er meget
vanskeligt at lægge rute for, da udbuddet af
kortmateriale er yderst begrænset, men gennem

Hvorfor skulle man støtte os?. Ja, vi håber I synes
at projektet er spændende, og vi tror at I kan få et
godt udbytte, målt i medietid. Og glem ikke, at det
at foretage filmoptagelser og skrive artikler under
vejs, hvor tidspresset i forvejen er stort, udgør et
ganske reelt og krævende stykke arbejde.
Vores samlede budget ligger på næsten 300.000
kr, men p.g.a. af diverse rabataftaler, er det
lykkedes os at reducere det til godt 180.000 kr.
Det er altså i denne sammenhæng at et sponsorat
skal vurderes. Og husk, at ved et sponsorat,
investerer man i et projekt, hvor 3 personer har
lagt mere end 1 års fuldtidsarbejde.
Endvidere investerer PM Multimedia A/S
mere end 4 mandeår i at udgive en CD-ROM
rejseguide i 4 lande (Danmark, U.S.A., Frankrig og
Tyskland). Og endeligt skal det ikke glemmes, at
det ikke er “omkostningsfrit” at være uden for
landets grænser. Vores husleje skal f.eks. fortsat
betales.
Således mener vi at vi har udvist seriøsitet, og vi
forventer at modtage en tilsvarende holdning.
Ethvert sponsorat vil blive modtaget med glæde,
og vi forventer ikke at turen bliver gratis for os.
Men vi forventer at sponsorer kun stiller krav, der
svarer til sponsoratets størrelse. Eller sagt på en
anden måde: Mindre sponsorer forventes at give

Billede 4: Vores rute går fra København med fly
til Magadan, med mellemlanding i Stockholm og
skift i Moskva. Fra Magadan går turen med cykel
til Perm (9.000 km), kun afbrudt af ca. 250 km
med skib på floden Lena ved Jakutsk. Fra Perm går
turen hjem til København med fly via Moskva.
Billede 5: Søren på vej til camp 3 med sin
cykel. April 1996 i Sverige, nær Växjö i Småland.
Billede 6: Den russiske bjørn fotograferet af
Fritjof Nansen på rejse gennem Sibirien i 1913.
Den russiske bjørn overgås kun af isbjørnen i
størrelse. Selv om Fritjof Nansens bog “Gjennem
Sibirien”, udgivet Christiania 1914, er gammel, har
den alligevel været en vigtig kilde til vores
informationsindsamling.
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Formål og forberedelser
H.C. Andersen skrev: “At rejse er at leve”. Vi er
helt enige, og kan tilføje: “At opleve gennem den
fysiske udfoldelse, bekræfter at man er til”. Også
selv om Sibirien hidtil har været et sted, hvor til
man blev sendt hen!
Kort sagt, vi håber at tage en grænseoverskridende
udfordring op, og samtidigt få en oplevelse fra et
område, der fortsat er lukket for den almindelige
turist. Nogen vil kalde os eventyrere, andre vil
kalde os for “binde gale” eller blot “initiativrige”.
Alle har i et vist omfang ret. Lettere vanvid er lidt
af en kvalifikation, og uden stædighed og mod på
eventyr, kommer man ingen vegne med et sådan
projekt.
Vi forventer ikke “kun” at møde udfordringer.
Vi regner bestemt også med at møde venlige og
gæstfri russere og jakutter, der lever isoleret i
ødemarken, og vi ser frem til at møde den
fantastiske sibiriske natur.
Vi tager naturligvis først og fremmest af sted af
hensyn til os selv, men vi håber gennem vores
kommende avisartikler, TV-program og foredrag,
at vi kan bibringe andre lidt af den “gnist”, der gør
at vi kaster os ud i dette projekt.
Vores tur indeholder selvfølgeligt mange uvisse
faktorer, men livet er nu engang lidt af et lotteri,
og derfor kan vi ikke gardere os mod alle
tænkelige “fortrædeligheder”. Og uden at tage
chancer, får man heller ikke de gode oplevelser,
som går hele tilværelsen spændende og værd at
glæde sig over. Men vi har forberedt os grundigt,
og starter derfor ikke på et dumdristigt projekt.
Først og fremmest har vi skullet sikre, at vi er i en
fysisk form, der dels gør at vi overhovedet kan
gennemføre projektet, og helst også gøre det på en
“fornøjelig” måde. Vi er dog ikke så naive, at vi
ikke ved, at benene til tider vil komme til at gøre
ondt.
Vi har alle tre trænet mere end 20.000 km i
1995, og før vi tager af sted d. 14. juni med
Aeroflot til Moskva, vil vi allerede have trænet
mere end 10.000 km i 1996.
“Gode ben” alene gør det ikke. Søren og Morten
har vinteren igennem læst russisk, og Jens har læst
godt og grundigt om russiske forhold (natur,
folklore, historie, natur). Også tekniske
forberedelser har taget sin del af vores tid. Det er
f.eks. vigtigt at vi ved, hvor mange reservedele vi
skal bruge, da vi kun kan skifte med de
reservedele, vi selv får sendt ud eller selv
medbringer. Med i de tekniske forberedelser, har
også været vores prøvetur til Sverige i påsken ‘96.
Her kunne vi se om vi manglede noget udstyr, og

om noget kunne udelades. Turen var planlagt til at
strække sig over 1.050 km over 7 køredage, men
p.g.a. dårligt vejr, nåede vi “kun” 800 km. Dette
ligger dog inden for det acceptable.
Det ikke er heller ikke ganske ligegyldigt, hvad vi
skal stille op, hvis vi møder en bjørn eller tiger, og
hvad man evt. kan gøre for ikke at møde disse.
F.eks. har vi fundet ud af, at bjørne er bange for
støj og kraftigt lys, hvorfor vi skal medbringe
knaldfyrværkeri og nødblus. Og er “bamse” en
særligt stædig rad, har vi fundet frem til, at vi fra
U.S.A., kan få en “bjørnespray”, der blænder dyret
og påfører det en kraftig smerte. Sprayen virker
inden for en afstand af op til 10 m (dog uden at
skade dyret). Nu er dyrelivet næppe det farligste,
da hverken tigere eller bjørne normalt går efter
mennesker. Desværre er det som altid, de tobenede vi skal passe på. Men man må ikke
glemme, at almindeligvis er folk jo ganske venlige
og gæstfri overalt på Jorden, og faktisk har
sibirerne et ry for at være ovenud gæstfri.
En af de mest komplicerede forberedelser, har
været at få vores rejsetilladelser. Området omkring
Magadan er nemlig fortsat meget lukket. Ikke uden
grund, for så tæt på Alaska, må der være mange
militærinstallationer, og som alle andre, bryder
heller ikke russerne sig om, at have fremmede
gæster omkring sine militære anlæg. Men med en
stor og uundværlig hjælp fra Frederiksborg Amt og

Billede 7: Camp 2 i Småland i Sverige, under
afprøvning af cykler og udstyr til Sibirienekspeditionen, april 1996.
Billede 8: Frokost i det grønne (eller “hvide”)
på 5. dagen på vores sverigestur. Der var
naturligvis ryddet op efter os, da vi fortsatte. April
1996.
Billede 9: BAM jernbanen, som vi kommer til at
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Profiler

Jens Alstrup er den der “slog hovedet” og fik
ideen til turen. Den oprindelige viden om Sibirien
var dog yderst begrænset, hvorfor projektet kun
har meget lidt at gøre med de oprindelige forestillinger. Inspirationen kom iøvrigt fra et
foredrag om en tur i Kina, afholdt af Morten,
samtidigt med at Jens var i gang med at læse om
Hjalte Tin og Nina Rasmussens tur på motorcykel
i Sibirien.
Jens er født i 1962, og har tidligere arbejdet i
computerbranchen som systemkonsulent for store
private og offentlige organisationer. På grund af
langvarig sygdom, måtte han forlade arbejdsmarkedet. I dag er han under uddannelse som
datamatiker for, efter turen til Sibirien, igen at
vende tilbage til en “normal” tilværelse.
Jens’ cykelkarriere startede først i 1994, hvor den
fysiske form nåede et “faretruende” lavt niveau.
Her stoppede kæderygningen og mere end 20 kg
blev tabt. Fra at være et spørgsmål om at få en lidt
bedre form, er cykling nu blevet en livsstil, og i
april ‘96, har Jens kørt sit første cykelløb i
begynderklassen. Her kom han i præmierækken,
ved at få en 13. plads ud af godt 50 startende
ryttere.
Jens kører både som motionist i Roskilde
Cykelmotion, og som cykelrytter i Roskilde Cykle
Ring, hvor han iøvrigt er valgt ind i bestyrelsen.
Jens mødte Morten gennem Ros kilde
Cykelmotion, for hvem Morten var instruktør for
vintergymnastik.

Søren S. Jørgensen kom med i projektet, ved at
Morten fortalte ham, at der var en “skør knude”,
der havde foreslået at tage på en cykeltur i
Sibirien. Søren sagde, at hans deltagelse ikke var
ganske umulig.

Morten Østergaard ressonerede, at godt nok var
det noget “overvældende” at blive inviteret med
til Sibirien, men nogen gange må man tage en
chance, og derfor slog han til. Fra Fysioterapeutskolen i København, kendte han Søren, og
spurgte om ikke også Søren kunne tænke sig at
Søren er født i 1970, og har tidligere arbejdet som komme med.
pædagog og er nu fysioterapeut i et vikariat på
Kommunehospitalet i København. Vikariatet blev Morten er født i 1966, og har tidligere været aktiv
valgt frem for en fast stilling, for at Søren kunne eliterytter i Roskilde Cykle Ring. Derfor har han
komme med på turen.
arbejdsmæssigt en “blandet” baggrund med
diverse kortvarige job, ind til han valgte at opgive
Sørens cykelkarriere startede først i 1995, men han en egentlig cykelkarriere, til fordel for en
har tidligere været løber i Sparta på højt niveau. uddannelse som fysioterapeut.
Modsat Jens, startede han altså ikke fra “niveau 0”.
Endvidere har Søren brugt megen tid og mange Mortens cykelkarriere startede tilbage i 1983 og
rejser på trekking med rygsæk i naturreservater i kom virkeligt i gang i 1985, hvor han vandt
Nordskandinavien, Færøerne og U.S.A.
Stjerneløbet i Roskilde.
I dag er glæden ved cyklingen på ingen måde
I Sibirienprojektet er Søren holdets “vild- opgivet, men i stedet for cykelløb, er glæden
marksekspert” (det øvrige hold påstår, at bjørnen overført til at opleve gennem cyklingen. Dette har
tilhører Søren!), og er den fra holdet, der har stået resulteret i mange små og store cykelferier i Kina,
for at få forbindelse med andre, der kender til Irland, Danmark og Tyrkiet, og nu den kommende
området i Sibirien. Endvidere har Søren på aften- meget store tur til Sibirien.
skole, over vinteren 95/96, tilegnet sig russisk på
HF-niveau, og har udbygget sin førstehjælps-viden I Sibirienprojektet fungerer Morten som holdets
med et udvidet kursus.
træner, da han ubettinget er den af os, der har den
største cykelerfaring. Endvidere har også Morten
tilegnet sig russisk på aftenskole gennem vinteren
95/96. Han er også den, der har sørget for
kontakten til Frederiksborg Amt, og dermed
indhentelsen af vores tilladelser.

Navn:
Navn:
Adresse:
Telefon:

Jens Alstrup

Adresse:

xxxxxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx
Nej Telefon:

Søren S. Jørgensen
Navn:
xxxxxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx Adresse:

Morten Østergaard

xx xx xx xx Telefon:

xx xx xx xx

xxxxxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx
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Medie- og hovedsponsorer
TV - SPORTEN

TV-aftale. Som det fremgår af vedlagte aftale, er vi en TV Sportsekstra alene omhandlende vores tur.
sikret en udsendelse hos DR-TV i TV-sportens regi. Desværre skal vi p.g.a. nogle komplikationer, selv
Det forventes at vores optagelser vil blive brugt til fremskaffe videoudstyr.

Vacant

Dagblad. Vi er p.t. ved at indgå en kombineret henvendelser, hvorfor vi ikke nu kan oplyse om,
aftale om levering af artikler og sponsering med et hvilket dagblad vi forhandler med.
dagblad. Det skal bemærkes at vi har to samtidige

AEROFLOT

Trøjesponsor 1, AEROFLOT støtter, sammen med omfatter returbilletter til Moskva inkl. 50 kg.
Alt Rejser A/S, holdet med flybilletter. Billetterne bagage per person.

Russian
International Airlines

Buksesponsor, Alt Rejser A/S støtter holdet med hele SNG. Dette er nemlig blevet vanskeligt, da
flybilletter til turen, herunder overvægt, så vi kan det gamle Aeroflot i dag består af mere end 200
medbringe vores cykler. Alt Rejser er iøvrigt et af selvstændige flyselskaber!
de få steder, hvor man kan få flybilletter til stort set

Hjelm- og cykelsponsor. Roskilde Cykelcenter har oplæring i tekniske færdigheder, og hjulpet os
sponseret holdet kontant og med rabatter. med samling og montering af vores cykler. RCC’s
Endvidere har RCC ydet praktisk hjælp med logo skal være påført vores cykler og hjælme.

Co-sponsorer
Vangàrd
SPORTS WEAR

LEO
Løvens Kemiske Fabrik A/S

Friluftsland
Frederiksborg Amt
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