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Leif efter 500 maratonløb: Jeg har
kun snydt en gang
Kun ti danskere har gennemført flere maratonløb end 64-årige Leif Skinnerup. Foto. Jonas Olufson

Maraton er ikke bare en passion for 64-årige Leif Skinnerup, men en livsstil. I dag løber han for
28. gang den 42 km lange distance i Københavns gader

Af: Anders Zacho

- Jeg tog min t-shirt af og vendte den om, så ingen kunne se løbsnummeret. Så fandt jeg
en park i Rom, hvor jeg kunne ligge og blunde lidt i nogle timer, før jeg tog hen til et par
kilometer før målstregen. Der tog jeg t-shirten på igen og luskede ind på strækningen for
at komme i mål og modtage min medalje, uden at nogen opdagede det.
Det er Leif Skinnerup, som fortæller. Han er 64 år gammel, og han har løbet nøjagtigt
500 maratonløb i sit liv. Eksemplet fra Rom er den eneste gang, at han har snydt, men
medaljen for at gennemføre maratonløbet i den italienske hovedstad var så flot, at han
måtte have den, selvom han blev skadet efter fire kilometer.
Ellers er der ikke meget andet end oprigtighed at spore i øjnene på sjællænderen, der
har løbet hele 499 maratonløb på ærlig vis.

Billedet viser Leif under et maraton i den italienske hovedstad Rom. Her snød han sig i 2006 til en medalje.
Privatfoto

Top ti i Danmark
Egentlig havde Leif aldrig løbet en tur på mere end ti kilometer.
Så da en kammerat nytårsaften i 1990 pludselig spurgte ham, om han ville med til
Copenhagen Marathon, tøvede han lidt med at sige ja. Men alligevel kunne han høre sig
selv fremstamme:
- Det kan vi da godt.

Tip, hvis du skal se maraton i dag
Skal du se maraton i Københavns gader, når det går løs i dag, er der flere ting,
du kan være opmærksom på. Bo Lindstrup, som er underholdningsansvarlig i
arrangørklubben Sparta, giver her sine tre bedste råd til publikum.
1. Børnefamilier skal stille sig ud til Telenors powerzone foran Parken på
Østerbro. Der vil være underholdning af Jacob Riising med hoppeborge,
balloner og andet sjovt for børnene. Løberne kommer forbi her fire gange, så
det er et godt sted at stå.
2. Parker bilen et stykke væk fra centrum af København og tag metroen eller stoget ind til løbsområdet. Centrale dele af hovedstaden bliver afspærret, og
derfor kan man på denne måde spare tid, hvis man kommer fra landsdele
udenfor hovedstaden.
Vis mere
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Sådan begyndte 28 års passion for landistanceløb. Nu er et maratonløb en smal sag for
Leif Skinnerup, der til dagligt er 'regnskabsmand', som han kalder det. I dag løber han sit
28. maraton i København i træk.
Efter det første i 1991 havde han så ondt i benene, at han ikke kunne gå ordentligt i to
uger, men i dag er kroppen vant til det. Han kan sagtens gennemfører to maratonløb på
en weekend.
- Først løb jeg af pligt, men med tiden er det blevet en ren nydelse for mig. Jeg føler ikke
smerte længere. Jeg tror, at man kan programmere sin hjerne til ikke at føle smerte. Jeg
fokuserer altid på at bruge alle mine kræfter på at tænke over de små ting, der
distraherer mig som at løbe i skygge eller i læ for vinden.

Leif Skinnerup bærer sin Klub 100-uniform, selv når han træner. Her en trøje med fire stjerner. Foto: Jonas
Olufson

Med i eksklusiv klub
Leif Skinnerup indtager med 500 løb en flot 10. plads på listen over danskere, der har
gennemført flest maratoner. Da han for mange år siden rundede 100 løb, kom han med i
den eksklusive klub-100. Han løber i dag stolt rundt i tøj med fem stjerner på brystet fra en for hver 100 maraton han har gennemført.
- Der er ung gut på små 23 år, som snart overhaler mig på listen, men næste år
overhaler jeg en af de andre, så der bliver der igen balance i regnskabet, fortæller en
stolt Leif Skinnerup, som ikke lægger skjul på, hvad det betyder for ham at være medlem
af klub-100 i Danmark.
Siden passionen for maraton opstod i begyndelsen af 90'erne, har han løbet 21.000
kilometer i konkurrenceløb. Eller fra huset hjemme i Greve til Rio de Janeiro i Brasilien
og tilbage igen. Men trods de mange kilometer i benene og den fremskredne alder kan
Leif fortsat holde et højt tempo.
- Jeg løber stadigvæk fra de unge drenge, så det er da ikke helt skidt, siger han med et
glimt i øjet.
Mænd med pistoler
Gennem årene har Leifs løbeture bragt ham og familien rundt omkring i verden, hvor han
ofte har konen med på en weekendtur. Sammen sørger de for at opleve byen om
lørdagen, før aftenen slutter af med et glas vin eller to.
- Så sover man bedre før et maraton, forklarer løbsentusiasten, der ikke giver meget for
de mange kostråd, folk følger, når de skal løbe den lange distance.

Den famøse medalje fra Rom - påklistret seddel med indrømmelsen: Mini-maraton 4 km. Foto. Jonas Olufson

Søndagen bliver brugt på løbene, og det er især her, at han har haft sit livs bedste
oplevelser, fortæller han.
- Jeg kan huske alle mine 500 maratonløb. Måske ikke hele ruten, men jeg erindrer små
detaljer fra hvert løb. Det er minder, jeg værdsætter utrolig højt. Jeg elsker at løbe rundt i
europæiske storbyer, og bagefter er det skidesjovt, når man ser stederne på fjernsynet
og kan sige, at man har løbet der.
De mange maratonløb har også bragt andre, sjove oplevelser med sig.
- Første gang, jeg løb Lillebælt Maraton, var kronprins Frederik med, men min makker og
jeg havde ikke set ham. Lige pludselig opdager vi to mænd i løbetøj ved siden af os, som
løber rundt med pistoler. Der tænkte vi: Hvad fanden sker der her, men så kom Frederik,
og så gav det lidt mere mening.
I dag går det løs i Københavns gader, når omkring 10.000 deltagere fra klokken 9.30
løber ud på ruten til Copenhagen Marathon 2018 fra startområdet på Islands Brygge.

Arrangerer sit eget maraton 16 gange om året

Leif Skinnerup træner flere gange om ugen på atletikbanen på Greve stadion. Foto: Jonas Olufson

I mange år blev der kun afholdt få maratonløb i Danmark. Det huede ikke manden fra
Greve, der gerne ville løbe mere end blot et par gange om året herhjemme og i andre
byer end København, Aarhus og Odense.
Derfor besluttede han i 2010 at arrangere sit eget maraton, som skulle være for alle, der
gerne ville deltage i mindre løb henover sommerperioden.
- I starten skulle man selv noterer sin tid, fordi vi ikke havde så mange ressourcer., Men
efterhånden har vi fået det hele arrangeret meget bedre. Nu bliver der både sørget for
frugt, vand, slik, medaljer og diplomer, fortæller han.
Skinnermaraton, som han kalder det, finder sted 16 gange om året og har typisk ikke
mere end 40 deltagere, For Leif Skinnerup er det ikke så vigtigt, hvor mange der
deltager, men at oplevelsen bliver god for dem, der kommer.
- Danmark er det land i verden, hvor flest mennesker per indbygger løber maraton.
Derfor er det også fedt at være med til at arrangere løb for andre, som elsker det. Og nu
kender jeg efterhånden de fleste af de andre, forklarer han.
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