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MARATON

Maratonløb i Kerteminde i
weekenden
Tirsdag 27. september 2011 kl. 21:08
For første gang nogensinde skal der
løbes maraton i Kerteminde. Det foregår
rent faktisk på Hindsholm med start på
Hverringevejen. Det er et såkaldt
"Canonball løb" og der løbes både
lørdag og søndag. Arrangøren har selv
løbet 244 maratonløb.
Hvis man mangler noget at lave lørdag
eller søndag formiddag, så er der en
enestående chance for at deltage i noget
historisk. I weekenden arrangeres der
nemlig for første gang nogensinde et
maratonløb i Kerteminde.
Der løbes både lørdag og søndag, og
det er et "Cannonball løb", som betyder,
at det er et løb uden formaliteter. Der er
ikke noget målområde. Man mødes på et
aftalt sted og løber på eget ansvar.
Løberne er selv tidtagere. Oprindelig var
der ingen forplejning, men det har
ændret sig. Nu er der frugt, slik,
drikkevarer og også medaljer og diplom. Leif Skinnerup er arrangør af
weekendens løb, og han har selv løbet
244 maratonløb.
Det er Leif Skinnerup, der står for
arrangementet. Han har løbet 244
maratonløb, og han løber - selvfølgelig - selv med begge dage. Han er dog ikke
løberen med flest kilometer i benene. Der er deltagelse af svenskeren Lennart
Skoog, som har deltaget i 796 maratonløb.
Leif Skinnerup bor i Greve, men han kender Kerteminde-området.
"Mine svigerforældre bor i Kikkenborg, så jeg har tit løbet en morgentur i området og
tænkt, at det var velegnet til en maratonløb. Ruten er lagt på Hindsholm, fordi det er
mest trafiksikkert - og der er den smukkeste udsigt," fortæller Leif Skinnerup.
Tilmelding
Ruten er på 11,1 km, og den løbes tre gange. Der afsluttes med en epilog på 9,2
km, så man når op på de 42,2 km, som et maraton skal være på.
Der er endnu ingen løbere fra Kerteminde, der har tilmeldt sig, men Leif Skinnerup
håber, der er nogle, der vil være med.
"Man skal helst tilmelde sig på forhånd, men møder man op ved startstedet lørdag
morgen, skal man nok få lov at løbe med," forsikrer arrangøren.
Skulle man have lyst til at løbe 42,2 km i weekenden, så kan man gå ind på
skinnermaraton.dk og se nærmere om arrangementet.
-e.
(eigil53@live.dk)
© Copyright 2011 Kjerteminde Avis. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret
og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

http://www.kjavis.dk/Print.asp?Id=2375

28-09-2011

