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I forrige uke reiste Johnny Staus-
holm til USA med ni medhjelpere, 
to bobiler, følgebil, helsepersonell, 
mekaniker og erfarne syklister. De 
har en oppgave - å sørge for at Johnny 
Stausholm klarer å krysse Amerika 
på tvers fra vest til øst i løpet av 12 
dager. Hver eneste dag må han sitte 
på sykkelsetet i 17 timer for å komme 
i mål med planen.

– Jeg er i kanonform og ser bare 
et bilde i hodet - når jeg passerer 
målstreken og løfter sykkelen til 
værs, smiler Johnny Stausholm 
dagen før han setter seg på flyet 
over Atlanteren med det store rei-
sefølget.

Det koster
Å sørge for utstyr, flyreise, overnat-

ting og mat for støtteapparatet kos-
ter penger.

– Jeg lå søvnløs i mange netter 
i fjor høst og lurte på hvordan jeg 
skulle komme i mål rent økono-
misk. Det var ingen god mental 
opplevelse midt i forberedelsene, 
men etter å ha snakket med bank-
en fikk jeg pantsette huset og de 
ga meg en økonomisk ramme jeg 
kunne forholde meg til. Da visste 
jeg at finansieringen var i mål, for-
teller han.

Å bla opp nesten en halv mil-
lion kroner for å pine seg gjennom 
et sykkelløp som mange bryter 
underveis reiser mange spørsmål. 
Stausholm jobbet lenge med å 
skaffe sponsorer.

– Det var utrolig vanskelig å få 

sponsorer. I fjor høst hadde jeg 
ingen, og det har løsnet litt mot 
slutten. Det hjalp mye å få Coop 
Gjesdal med som hovedsponsor, 
forteller Stausholm.

Selv om han må ut med et bety-
delig beløp fra egen lomme, har 
54-åringen etablert firmaet Keep 
on rolling as.

– Jeg ønsker å starte opp med 
motivasjonsforedrag, og erfaring-
ene mine fra denne turen kommer 
til å bli nyttige i så måte, forteller 
Stausholm.

Motiverende
Daglig leder i Coop Gjesdal fortel-
ler at bedriften ikke har for vane 
å støtte enkeltpersoner som finner 
på ekstreme utfordringer.

– Coop Gjesdal støtter det lokale 
lag og foreningslivet med rundt 
én million kroner hvert år. Som 

en medlemsbedrift er vi opptatt 
av å gi noe tilbake til lokalsamfun-
net. I denne saken var det historien 
til Johnny som facinerte oss. Han 
var involvert i en trafikkulykke og 
årene etterpå har handlet om opp-
turer og nedturer. Det kan alle 
kjenne seg igjen i, enten det er 
privat eller på arbeidsplassen. 
Tross sine store nakkesmerter 
evner han å sette seg mål i livet 
som kan være til inspirasjon for 
mange. Vi kommer til å bruke 
Johnny som motivator og fore-
dragsholder for vår bedrift. Vi må 
også trø hver eneste dag for å utvi-
kle oss. Den dagen vi slutter å trø, 
stopper det helt opp, men du må 
være litt kokko i hodet for å finne 
på noe slikt som Johnny. Det er 
ekstremt, sier Mjølhus.

40 mil hver dag
Rundt 200 deltakere ruller ut fra 
startstreken på vestkysten i Ocean-
side i California den 13. juni. 
Johnny Stausholm skal sykle solo, 
og i denne gruppa finnes det ikke 
mer enn 30-40 deltakere. Av dem 
igjen vil statistisk sett bare halv-

parten fullføre og komme i mål 
som vinnere i Annapolis i Mary-
land. Vi snakker om en strekning 
på drøyt 4.900 kilometer og 
omkring 56.000 høydemeter. Det 
er som å sykle nesten ti ganger til 
Oslo, og det må gjøres i løpet av 
12 døgn. Han må sykle minst 40 
mil i snitt hver dag.

Ulykken som forandret alt
Den 54-årige dansken har bodd på 
Ålgård siden 1993. Etter en tra-
fikkulykke i 2001 ble han 100 pro-
sent ufør, og lever fremdeles med 
konstante smerter, men siden 2009 
har han brukt sykling som sin 
måte å komme tilbake til livet. Han 
har siden deltatt på flere ekstreme 
sykkelritt, men den store drøm-
men er fremdeles ikke oppfylt.

– Never give up, keep on rolling. 
Det er livsmottoet mitt, og teksten 
er trykket på sykkeldrakten. Hver 
gang jeg kikker ned på lårene, blir 
jeg minnet om det, smiler Staus-
holm.

EUgEn HaMMEr
eugen@gjesdalbuen.no

Tøffring: Bare halvparten av deltakerne klarer å fullføre det ekstreme sykkelløpet Johnny Stausholm skal i gang med den 13. juni. Det kommer til å koste både psykisk og fysisk, og ikke minst i 
penger. (Foto: Eugen Hammer)

Manndomsprøve til 
400.000 kroner
Ålgård: Johnny Stausholm tok pant i 
huset for å realisere sin store drøm - å 
sykle Amerika på tvers i verdens har-
deste sykkelløp.

 ” Du må være litt 
kokko i hodet for å 
finne på noe slikt

Knut Mjølhus, Coop GjesDal


