Humlemarathon / Humlement den 26/27 juni 2009

Humlemarathon drejer sig i bund og grund om at skille fårene fra bukkene. Vi drikker derfor øl i 24
timer i træk fra fredag den 26. Juni kl. 17 til lørdag den 27. Juni kl. 17. Begivenheden vil finde sted
på adressen Hobrovej 27, 1 sal.
Spilleregler:
Efter de 24 timers øldrikning skal der uddeles tre trøjer, præcis som i Touren;


Den gule trøje gives til den, der har drukket flest øl efter 24 timer. Dette er naturligvis den
fineste trøje, man kan vinde. Vinderen af denne trøje er mester i Ølmarathon.



Den grønne trøje gives til den, der har vundet flest sprinter.



Den prikkede bjergtrøje gives til den, der har drukket flest øl under de stenhårde
bjergetaper.

Humlementet inddeles i 24 timer á 1 times varighed. Ved afslutningen af hver etape opgør hver
enkelt deltager, hvor mange øl vedkommende har drukket under denne etape. Dette angives på
tavlen, der vil hænge i lokalet. Det opgøres i den forbindelse også hvor mange øl man har drukket i
alt, og de tre førertrøjer vil herefter bliver overrakt til de øjeblikkelige førende øldrikkere.
Hver deltager medbringer sine egne øl, og det eneste krav til øllene er, at de har en alkohol % på
minimum 4,6%.
Tiden kan i øvrigt bruges som man ønsker. Der vil være rig mulighed for at spille Wee, se film eller
hvad man har lyst til.
Etapeprofil:
1)
Humlementet starter naturligvis med en prolog, hvor der hilses og bukkes, og man ser de andre
deltagere an. Registrering på tavlen af antal medbragte øl sker også i denne time. Der drikkes
minimum 1 øl pr. deltager.
2)
Vi starter med en flad etape, hvor eneste virkelige højdepunkt er den indlagte sprint fra 15. til 20.
Minut.
3)
Endnu en flad etape, hvor der sprintes fra 5. Til 10. Minut og igen fra 40. Til 50. Minut.

4)
Der sprintes fra 55. Til 60. Minut.
5)
Dette er første bjergetape. Der sprintes fra 40. Til 45. Minut, og pga. de begyndende stigninger
skal der væske ned. Alle drikker minimum tre øl i denne time.
6)
Der holdes under denne etape 2 minutters stilhed til ære for de faldne under Tour De France. Der
sprintes fra udløbet af de to minutter og et kvarter frem. Dette er en knaldhård sprint, hvor vi
første gang vil få indikationer på hvem der er buk og hvem der er får. Etapen er desuden meget
kold, og en Irish Coffee vil formentlig være god for nogle deltagere.
7)
Tourens 2. Bjergetape, der køres til toppen af Alpe D’ Huez. Der er tale om en meget hård etape,
og der sprintes fra 5. Til 7. Minut og igen fra 58. Til 60. Minut. Der drikkes minimum to øl under
denne etape.
8)
En tiltrængt hviledag. Vi slapper af med en enkelt kølig øl, inden de næste voldsomme strabadser
begynder.
9)
DOPINGTEST.
Vi kan naturligvis ikke have, at folk har brugt hviledagen på at tage noget krudt. Der tages derfor
dopingprøver. Antal drukne øl ifølge tavlen + det resterende antal øl skal være lig med det antal øl,
der er medbragt. Hvis der er afvigelser, er der karantæne i de næste to etaper, hvor drukne øl ikke
tæller med i regnskabet.
Der er sprint fra 9. Til 12. Minut og igen fra 45. Til 50. Minut.
10)
Dette er 3. Stenhårde bjergetape. Vi cykler i sne til toppen af Col Du Madeleine. Pga. kulden må vi
spurte os til varmen fra den 20. Til 40. Minut.
11)
ENKELTSTART 1
Hver deltager får 5 minutter til at drikke så meget som muligt. Deltagerne drikker på skift, mens de
andre ser på, og evt. varmer op med en øl.
Vinder får 3 etapesejre, efter eget valg.
Nummer to får 2 etapesejre efter eget valg.
Nummer tre får 3 etapesejre efter eget valg.

12)
Sprint fra 10. Til 12. Minut.
13)
Dette er en bjergetape til toppen af Mont’ Blanc. Der er dog ikke sne. Der sprintes fra 45. Til 55.
Minut. For at holde væskebalancen intakt, drikker alle minimum to øl.
14)
Endnu en bjergetape til toppen af Col Du telegraphe. Der er stegende hedt. Alle drikker derfor
minimum tre øl. Hvis dette ikke overholdes, mister man en etapesejr for den trøje, men har flest
sejre på.
15)
Der er hviledag, og dopingkontrollen har valgt at teste på denne dag. Der henvises til etape 9.
Under denne etape henter den deltager, der efter 14. Etape lagde sidst i den gule trøjekonkurrencen, rundstykker til alle deltagere. Kostprisen deles naturligvis mellem alle deltagere.
16)
Bjergetape til toppen af Col Du Galibier. Der regner af helvede til, og vanddunkene bliver derfor
hurtigt fyldt. Vi er nødt til at drikke hurtigt, og der sprintes derfor fra 15. Til 45. Minut.
17)
Der sprintes fra 50. Til 55. Minut.
18)
Dette er endnu en hård hård bjergetape til toppen af hautacam, stedet hvor Riis foldede sine
vinger ud. De store bedrifter på denne etape gør, at vi fejrer etapen med en fælles øl til ære for
ørnen. Desuden sprint fra 20. Til 30. Minut.
19)
Bjergetape. Løbet er absolut på vej ind i sin afsluttende fase. Dette er sidste bjergetape – etapen
tæller derfor dobbelt i bjergkonkurrencen. Vi kører til toppen af Mont Ventoux – fy for pokker der
er varmt, og vi drikker alle 1 øl i fællesskab fra 5. Til 10. Minut. Der er INGEN sprint på etapen.
20)
Vi nærmer os Champ Elysses. Der sprintes derfor hyppigt i feltet. Sprint fra 8. Til 10., 28. Til 30. Og
58. Til 60.
21)
Dopingkontrol.
Sprint fra 35. Til 45.
22)
ENKELTSTART 2
Der henvises til etape 11

23)
Meget afventende etape – konkurrenterne ses an, og der sprintes fra 45. Til 48., 51. Til 53. Og 58.
Til 60.
24)
Der drikkes et glas champagne, og der skåles med den formodede dopingfrie vinder af den gule
førertrøje.
Slaget er dog ikke ovre endnu, og der sprintes fra 15. Til 60. Minut. Fra 45. Til 60. Minut gives
endvidere dobbelt op på øl. Drikker man 1 øl tæller det for 2.
Slaget afsluttes med dopingkontrol, hvor man naturligvis tager hensyn til, at man har fået dobbelt
op på de øl der er drukket det sidste kvarter af etapen.
Vinderen hyldes og der overrækkes trøjer til de tre vindere.

