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Sport

Anderledes underholdende maratonløb
Brugte marathonløb til polterabend
Canonball-maraton:
Maratonløb kan bruges
til mange formål. Et af
de mere utraditionelle
formål kunne opleves
for nylig ved sæsonens
første løb med start ved
Hundige Havn.
Ved løbet var der 23 tilmeldte på maratondistancen og syv på halvmaraton.
Efter start blev feltet hurtigt delt i små grupper, som
undervejs blev yderligere
splittet op. Poul Petersen
var som ventet hurtigste
mand i tiden 3.06.34 Peter Buhr gennemførte i
3.58.30.
- Der er deltagere fra hele
Danmark, Sverige og Italien, så det er ret internationalt, siger Leif Skinnerup,
der er en af initiativtagerne
til løbet.
- En af deltagerne, Peter

Buhr, blev overrasket af
Lotte, som ville lave et polterabendløb med en prikket
bjergtrøje, siger initiativtageren til arrangementet,
Leif Skinnerup, der er en
særdeles erfaren maratonløber med 231 maratonløb
bag sig. Af samme årsag
kaldes løbene også Skinnermaraton 2011.
Forhistorien var, at samme Peter Buhr i sommeren
2010 i samme område også
fik en prikket bjergtrøje. I
strideste modvind skar han
ind imellem vindstødene og
forcerede.
-Med trøjen fulgte en stående bjergged, idet Peter
er den eneste bjergged, vi
har set, som kun løber på to
ben, siger Leif Skinnerup
videre.
Ved sæsonens første løb
i 2010 var det Peter Buhrs

tur til at overraske. Da det
obligatoriske
gruppebillede skulle tages friede Peter Buhr siddende på knæ
til Lotte med en guldring.
Velunderrettede kilder vil
vide, at hun sagde »ja«.

Flere løb på vej
Ved løbene, hvor ruten går
gennem kommunerne Greve, Ishøj og Vallensbæk, er
der diplom, medalje, mad
og væske.
Kommende løb foregår
søndag 31. juli, lørdag 6.
august og lørdag 13. august.
Der er start klokken 6.00 i
Hundige Havn.
Til efteråret flyttes til
Fyn, hvor der skal løbes på
en egn med udsigt over Storebælt.
Jh
Løberne gør til at kaste sig ud i canonball-maraton.

Boldjonglører ved fodboldstævne
Cup Denmark i Ishøj byder på Freestyle Camp
Fodbold: 40 internationale freestylere er i den

kommende tid i Ishøj.
De 40 freestylere er med

på den Freestyle Camp,
som bliver afviklet i forbin-

delse med Cup Denmark
28.-31. juli i Ishøj med Ishøj
Kommune som arrangør i
samarbejde med det svenske sportsrejsebureau Here
We Go.
- Vores Freestyle Camp
bliver kanon. Som regel er
der altid mindst en spiller
på et hold, som er særligt
god til at jonglere med en
bold, men nu er det blevet en
selvstændig diciplin mange
holder helt op med at spille
rigtig fodbold. I år kan de så
være sammen her det bliver
heftigt, siger direkrør Al
Fluin, Here We Go.

Flere piger
Fodboldspillerne er børn
og unge fra lande som
Rusland, Sverige, Ungarn,
Brasilien, USA, Tyskland,
England og Israel. Især de
unge damespillere vil fylde
godt på plænerne i år:
- Vi har arbejdet på at
få flere piger med i år. Og
det er lykkedes at skabe en

Freestylerkonkurrencen i 2010 ved Cup Denmark i Ishøj.

turnering for U17 pigespillere. Igen i år har vi inviteret LdB Malmø - et af de
bedste kvindehold i Sverige
med mange VM spillere til
en opvisningskamp, fortæller Al Fluin.
De 3000 fodboldspillere,
trænere og hjælpere indlogeres på Ishøjs skoler og
Ishøj Kommune har været
i gang længe med at forberede det årlige og internationale fodboldstævne.
Også brandfolk, frivillige
foreningsfolk og politi deltager for at få løjerne til
at glide til glæde for både
spillere og Ishøjs borgere,
der efterhånden har vænnet sig til at byens fortove
og cykelstier vrimler med
fodboldspillere.

Cup Denmark får sin
egen tv-kanal på internettet: www.youtube.com/cupdenmark2011. Her kan fodboldspillerne, deres familier
og alle andre interesserede
følge med i, hvad der sker
på stævnet. Youtube-videoer kan også ses på mobilen
og Facebook. Det er selvfølgelig muligt at kommentere
videoerne og sende hilsner.
Videoer og fotos produceres
af TV-Ishøj.
Jh

Egen tv-kanal
Udover masser af fodboldkampe kan deltagerne glæde sig til discoteksaften,
tur til Bakken og trænerne
skal besøge Parken.

Tre Greveskytter helt til tops i
landsstævne med over 100 deltagere
12 skytter fra Greve blandt 120 deltagere i Vingsted
Skydning: Skytter fra
Greve satte deres præg
på et 150 års jubilæum,
da De Danske Skytteforeninger holdt landsstævne i Vingsted.
Det var i år ekstra festligt, da det samtidig var

150 års jubilæum og blandt
de 120 deltagende skytter
fra hele landet var 12 fra
Greve.
Specielt Jon Luckmann
Hansen, Ole Kjenner og
Steen Pedersen gjorde sig
flot bemærket.

Jon Luckmann Hansen
vandt 300 meter riffel i
klasse 2
Ole Kjenner vandt hoved
skydningen på 200 meter
riffel i veteran klasse 2
Steen Pedersen vandt
300 meter riffel i åben

klasse 25 meter fin pistol i
klasse 3 og blev nummer to
på 25 meter standard pistol
i klasse 3.
Steen Pedersen vandt
ligeledes 200 meter riffel
finalen for liggende skytter, her skyder han dog for

Stenløse skytteforening.

Alle velkommen
Klubben fortæller i øvrigt, at skydning er en
sport for alle aldersgrupper. I Greve Skytteforening
er den yngste 15 år og den

ældste 80 år.
Alle er velkomne til at
prøve at skyde i Greve
Skytteforening på Greve
Landevej 134 hver mandag
fra klokken 18.30.
Jh

