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EVENTYR: Efterhån-
den er der mange, 
der tager ud og ople-
ver verden, men en 
26-årig VVS-mand 
gør det anderledes, 
end de fleste.

HØM: Udstyret er kommet 
og dermed er 26-årige Simon 
Kaare Jochumsen klar til at 
begive sig ud på et eventyr 
af de helt store. Cykelturen 
indledes 22. april og stræk-
ker sig over 100.000-120.000 
kilometer, seks kontinenter 
og mellem tre til seks år. 

- En af grundene, til at jeg 
er blevet VVS’er, er, at man 
kommer et nyt sted hen hver 
dag. Hvis jeg skulle sidde på 
den samme skolebænk eller 
det samme kontor hver dag, 
ville det slå mig ihjel. Det 
kan godt være, at den måde, 
vi lever på i Danmark, er fi n, 
men der er bare så mange 
andre måder at leve livet på, 
og det synes jeg er spænden-
de. Det er ikke første tur, jeg 
skal ud på, men det er den 
første, der varer i så lang 
tid, og det er den første på 
cykel, siger Simon Kaare Jo-
chumsen.

Han har været ude at er-
hverve sig et relativt fyldest-
gørende kort, ligesom han 
for nylig har købt en cykel 
med tasker hjem fra Fin-
land.

- Cyklen kostede 21.000 
kroner med det hele, men det 
er også vigtigt, at den er god, 
for jeg skal bruge ret lang tid 
på den.

21.000 kroner kan lyde som 
mange penge, men faktisk 
er det kun en lille del af det 
samlede budget. En årelang 
tur rundt i verden er nem-
lig ikke billig. Heller ikke 
selvom transportmidlet har 
rugbrødsmotor.

- Mit mål er at holde det på 
100-150 kroner om dagen. 

Jeg har selv sparet lidt op, 
og så har jeg fået lov til at 
bruge lidt af min arv på for-

skud, så i alt har jeg mellem 
250.000 og 300.000 kroner. 
Hvis planen ellers overhol-
des, vil der stadigvæk være 
penge tilbage, når turen er 
ovre. 

Skal mødes med venner
Jordomrejsen er planlagt 
til at begynde 22. april, og 
planlægningen er langt fra 
færdig. Alligevel har Simon 
Kaare Jochumsen en idé om, 
hvad turen som minimum 
kommer til at byde på.

- Der er nogle ting, jeg skal 
nå. For eksempel skal jeg 
mødes med en koreansk pige 
i Tyrkiet i juli. Jeg har en 
veninde, som jeg skal møde i 
Beijing. Så skal jeg til Sydko-
rea og besøge nogle, jeg ken-
der der, og i munkekloster 
i Nepal, hvor man ikke må 
sige noget. Det har en ven 
fundet til mig, og der skal 
jeg være i to uger. Jeg har 
også planer om at skulle til 
Mongoliet, der har Verdens 
koldeste hovedstad. Det kan 
jeg jo ligeså godt få med, når 
jeg er i området.

- Når jeg kommer til Tysk-
land, drejer jeg til venstre 
og kører gennem Asien og 
drejer så mod syd. På et 
tidspunkt tager jeg fl yet til 
Australien og New Zealand. 
Derfra går fl yet til Sydame-
rika, hvorfra jeg regner 
med at cykle helt til Alaska, 
inden turen til sidst går til 
Vestafrika og måske Grøn-
land og Island. Men nu må 
vi se, for ruten kan blive æn-
dret undervejs, siger Simon 
Kaare Jochumsen.

Familien er bekymret
Den sidste måneds tid, inden 
cyklen tager turens første 
kilometer, skal Simon bo i 
Høm hos sine forældre, der 
er bekymrede.

- Min far begyndte med at 
sige »Du cykler kun, hvor 
der er cykelsti«, og min sto-
resøster siger, at jeg max må 
være væk et år, mens min 
lillebror fortæller mig, at 
jeg skal sørge for at få en god 
tur.

Selv glæder Simon sig til at 
komme af sted.

- Det bliver godt at komme 
af sted. Så må vi se, om jeg 
kommer hjem igen. Det kan 
jo være, at der er et rigtig 
godt sted ude i verden. Det 
har jeg også sagt til min fa-
milie, og det er de selvfølge-
lig ikke meget for. Min mor-
mor spurgte sågar, »Hvad så 
med børn og sådan noget«, 
hvortil jeg svarede: »Det kan 
være, at jeg kommer hjem 
med en i hver farve«.
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Simon skal 
cykle jorden 
rundt 

Simon Kaare Jochumsen har ikke trænet så meget på cykel. Han har 
planer om at køre sig i form.

»  Min mormor 

spurgte sågar: Hvad 

så med børn og sådan 

noget?, hvortil jeg svare-

de: Det kan være, at jeg 

kommer hjem med en i 

hver farve.

Simon Kaare Jochumsen

FODBOLD: Den bra-
silianske fodbold-di-
sciplin Futevôlei er 
blandt de nye ting, 
som de brasilian-
ske trænere vil lære 
drenge og piger i 
Ringsted og omegn 
til sommerens Bras-
ser Fodboldskole.

Ringsted: I sommerferiens 
første uge åbner Ringsted 
Sportscenter og DGI Midt- 
og Vestsjælland atter for den 
unikke Brasser Fodboldsko-
le, hvor brasilianske fod-
boldtrænere undervisner i 
samba fodbold.

- Foruden at træne drib-
leteknik, fi nter, balance og 
spille futsal og strandfod-
bold, så vil trænerne i år in-
troducere det brasilianske 
strandspil Futevôlei, som 
er brasilianernes helt egen 
version af fodtennis. Det er 

hamrende sjovt og en alleti-
ders måde at træne teknik-
ken på, siger Peter Bennett, 
der er leder af Brasser Fod-
boldskolen.

Fodboldskolen er for alle 
10-15-årige drenge og piger. 
Trænerteamet består af 
både brasilianske fodbold-
trænere og danske angrebs-
specialister.

Futevôlei og street
Den brasilianske fodbold-

skole i Ringsted er helt unik, 
fordi spillerne kommer til at 
lege med fl ere former for fod-
bold. Både street, strandfod-
bold, futsal (brasiliansk in-
dendørs fodbold) og Futevô-
lei (fodtennis) og græsfod-
bold er på programmet. 

Fodboldskolen afvikles 
den 1.- 3. juli klokken 9-15. 

Alle deltagere får en unik 
Hummel brasser T-shirt, 
bukser og strømper samt en 
fodbold.

Sidste tilmeldingsfrist er 
den 14. juni på dgi.dk/fod-
boldskoler.

Brasserne 
vender tilbage

Sidste år var der for første gang brasiliansk-inspireret fodboldskole i 
Ringsted.  Arkivfoto: Bjørn Armbjørn

RINGSTED: Kaptajn Haddock 
og hans hovmester tog imod 
145 spejdere og FDF’ere som 
deltog i Mohrondoløbet 2013. 
Blandt dem var Sct. Georgs 
Gildet i Ringsted. 

Temaet for Mohrondolø-
bet var Tin Tins eventyr, og 
Kaptajn Haddock og hans 
hovmester Nestor bød spej-
derne og FDF’erne velkom-
men til Møllenborg, hvor der 
ventede dem en spændende 
weekend. Der deltog fem 
patruljer fra Ringstedområ-
det.

På dagløbet lørdag efter-
middag skulle patruljerne 
øve nogle færdigheder, der 
skulle hjælpe dem gennem 
nattens strabadser. 

Opgaven på natløbet var 
at fi nde den forsvundne Mo-
hrondo. De stjålne diaman-

ter førte patruljerne rundt i 
mange lande og bød på man-
ge udfordringer. 

I Patruljerne skulle blandt 
andet lave et bål i en meters 
højde og spejle et æg. De 
skulle klatre i træer, yde 
førstehjælp og fastlægge et 
skibs position ved hjælp af 
instrumenter, de havde la-
vet om eftermiddagen.

Det var nogle trætte spej-
derne og FDF’ere, der krøb 
i soveposerne efter midnat. 

22 Ledere fra de forskellige 
korps overværede løbet, og 
80 gildebrødre og hjælpere 
var beskæftiget med tilret-
telægning og gennemførelse 
af løbet.

Læs mere om dette og tid-
ligere års Mohrondoløb på: 
www.mohrondo.dk

Løb med udfordringer
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Cyklen var dyr, men nu er den kommet. Sammen med ejeren Simon Kaare Jochumsen skal den tilbage-
lægge mange tusind kilometer.  Foto: Dennis Cordsen

EVENTYR:  I sin tid-
lige ungdom har 
Simon Kaare 
Jochumsen ikke 
rejst så meget. Men 
for to år siden fik 
han for alvor øjnene 
op for verden uden-
for Danmark.

HØM: - Jeg tror, det var i Spa-
nien, at min lyst til at rejse 
rundt fi k næring. Jeg var 
lige kommet ud af et langt 
forhold i 2011, og så var der 
en kammerat, der spurgte 
mig, om vi ikke skulle gå 
pilgrimsturen »Camino de 
Santiago«, der er cirka 800 
kilometer lang, og den tog vi 
så af sted til. Der var ingen 
telefon, og ingenting. Bare et 

kort med sovesteder. Mens 
jeg var af sted, skulle jeg 
ikke tænke på andet end at 
komme op om morgenen og 
fi nde et sted at sove om afte-
nen, fortæller Simon Kaare 
Jochumsen.

Selvom det var på travetu-
ren i 2011, at rejselysten blev 
vakt til live, gik turen fak-
tisk slet ikke som planlagt. 

- Min ven og jeg kom fi nt til 
Spanien, men efter to dage 
og 50 kilometers gåtur blev 
han så syg, at han var nødsa-
get til at tage hjem, og så stod 
jeg der helt alene. Men det 
gjorde faktisk ikke så me-
get. Istedet for at have et mål 
om at gennemføre, som så 
mange andre har, ændrede 
mit mål sig. Jeg havde ingen 
forudsætninger og vidste 
kun, hvor jeg skulle starte 
og slutte, så jeg gik bare med 

min rygsæk og mit kame-
ra for at hygge mig. Selvom 
jeg gik over 40 kilometer om 
dagen, så tror jeg aldrig, jeg 
har været mere afslappet, 
end da jeg gik dernede, for-
klarer Simon Kaare Jochu-
msen.

Som optakt til caminoen 
havde han ikke trænet og 
han gik i et par helt normale 
ECCO-sko. 

Ind til videre har Simon 
heller ikke trænet til den 
lange cykeltur, men det ta-
ger han helt roligt.

- Jeg har jo som minimum 
tre års tid at træne i, så det 
lærer jeg. Det skal nok gå.

Den cykelrejsendes jord-
omrejse kan følges på blog-
gen www.monobiking.me, 
hvor der løbende vil blive 
opdateret.
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Interessen blev vakt 
på en pilgrimsrejse

Denne medaljon " k Simon Kaare Jochumsen af en syg elev, som han gav en " rkløver. Papir" guren " k han 
af en person, han mødte på traveturen i Spanien. 

EVENTYR: Charter-
ferier er ikke noget 
for Simon Kaare 
Jochumsen. Han vil 
meget hellere møde 
de lokale privat og 
opleve deres hver-
dagshistorier.

HØM: På de daglige travetu-
re på pilgrimsrejsen i Spa-
nien, hvor der ikke var an-
det at lave end at snakke og 
gå, blev øjnene tit placeret i 
grøftekanten, og det bragte 
fl ere gode historier med sig.

- Mens jeg var i Spanien på 
pilgrimsrejse, fandt jeg 45 
fi rkløvere og to femkløvere. 
Det er egentlig ikke noget, 
jeg brugte meget tid på. Jeg 
kiggede bare rundt, mens 
jeg gik. Mange af fi rkløver-
ne har jeg givet væk, og det 
har været sådan noget, der 
kunne redde modtagerens 
dag. 

For eksempel stødte vi på 
en syg katolsk præsteelev, på 
pilgrimsrejsen. Jeg og min 
koreanske veninde, som 
jeg mødte på vandreturen, 
spurgte, om eleven var okay 
og om vi kunne hjælpe. Jeg 
sagde, at jeg nok skulle bære 
deres ting de to kilometer, de 
skulle gå. Da jeg kom tilba-
ge, ville min veninde gerne 
give dem en fi rkløver for at 
ønske god bedring, så vi gik 
turen igen. Det blev de helt 
vildt glade for og gav mig en 
lille katolsk medaljon, som 
jeg stadigvæk har, fortæller 
den snarlige globetrotter om 
sin gode oplevelse.

Men for at få sådanne ople-
velser er det nødvendigt at 
være meget åben.

- Jeg synes ikke, vi dan-
skere er særlig gode til at 
lukke fremmede folk ind. 
Men hvis man vil have op-
levelser sammen med de lo-
kale, er man nødt til at have 
et åbent sind. Et eksempel 
på det var i Korea, da gik jeg 
på havnen sammen med en 
veninde for at købe krabber. 
På vej derfra støder vi på en 
ukendt kvinde, som spør-
ger os, hvad vi har købt. Da 
hun hører, at det er krabber, 
stikker hun os penge til to 
mere og inviterer os hjem 
til hende, hvor hun tilbere-
der krabber og resten af et 
måltid. Det tror jeg sgu ikke 
ville ske i Danmark. Det kan 
jeg i hvert fald ikke forestille 
mig, siger historiefortælle-
ren, inden han kommer med 
en historie mere.

- På et tidspunkt, mens jeg 
var i Korea, var jeg i en ko-
reansk spa. Her spottede en 
gammel lokal mand, at jeg 
var udlænding. Han beslut-
tede sig for at vise mig hele 
spaen og trak mig rundt i 
de forskellige bade, og han 
skrubbede mig på ryg, bal-
ler, nosser og det hele. Det er 
bare noget, man bliver nødt 
til tage som en oplevelse, 
selvom det er lidt underligt 
at have en fremmed mand til 
at vaske sig.

Klar på mere
Selvom det kan lyde under-
ligt at tage det at blive badet 
af en ældre fremmed mand 
som en god oplevelse, er det 
oplevelser som disse, der 

har fået Simon Kaare Jo-
chumsen til at slå støttebe-
net op og cykle ud i verden 
ene og alene.

- Mange har spurgt mig, 
om jeg ikke bliver ensom, 
men det tror jeg ikke bliver 
noget problem. Selvfølgelig 
vil der være nogle dage, hvor 
jeg ikke kommer til at snak-
ke med nogen, men ellers 
skal jeg møde en masse loka-
le mennesker i de forskellige 
lande og byer, jeg kommer 
rundt til. Det, jeg gerne vil, 
er jo at blive fortrolig med 
nogle lokale alle de steder, 
hvor jeg kommer, så de kan 
vise mig steder, som turister 
normalt ikke ser. Jeg vil ger-
ne se, hvad de lokale i byerne 
laver, og hvordan deres liv 
og kultur er. Jeg er ikke så 
interesseret i storbyerne, for 
der er der så mange udlæn-
dinge og turister.
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Et åbent sind giver 
en anderledes rejse

»  Jeg synes ikke, vi 

danskere er særlig gode 

til at lukke fremmede 

folk ind. Men hvis man 

vil have oplevelser sam-

men med de lokale, er 

man nødt til at have et 

åbent sind.

Søren Kaare Jochumsen


