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Leif Skinnerup arrangerede weekendes to maratonløb i Kerteminde - han løb selv med lørdag og søndag.
Det var hans maraton nummer 245 og 246.
Foto: PETER LETH-LARSEN
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Kampen om at nå Klub 100
For nogen er en maraton blot endnu en løbetur
i retning mod ”Klub 100”.
Kerteminde: Det er forholdsvist enkelt. Man mødes
et aftalt sted, hilser på hinanden, og drager ud på
en rask ”lille” løbetur - 42,2 kilometer.
Der er ingen afspærring, ingen jublende tilskuere
langs ruten - kun bilister, cyklister og nysgerrige
forbipasserende, der undrer sig.

Løberne er cannonball-løbere. De har betalt et
beskedent beløb for at løbe et maraton uden de
store faciliteter. Ruten og forplejningsbordet, der
passeres fire gange, er det eneste, arrangøren står
for.
- For dem, der gerne vil i Klub 100 (klub for løbere,
der har gennemført 100 maratonløb, red.) er det en
af de få måder, det kan lade sig gøre. Hvis du kun
kan løbe de store maratonløb, så bliver det meget
dyrt at nå hundrede løb, forklarede Christian
Dollerup fra Odense.
Kevin Vilhelmsen er en af dem, der stiler efter Klub
100. Torsdag arrangerede og løb han cannonball-
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løbet ”Fruens Bøge Maraton” i Odense. Med 67
gennemførte løb allerede forventer han at få sit
medlemsskab næste år. Weekendens løb i
Kerteminde var endnu et skridt på vejen.
- Jo, vi er nok lidt nogle løbe-nørder. Klub 100 var
ikke en motivation, da jeg begyndte at løbe
maraton. Men jo tættere, jeg kommer på 100, jo
større drivkraft bliver det selvfølgelig, forklarede
han, ikke synligt mærket af den netop overståede
løbetur.

Kim Hammerich i grøn trøje vandt lørdagens løb.
Præcis hvor mange maraton, har har løbet, ved han
ikke.
Foto: Peter Leth-Larsen
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