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Anders løber maraton nr. 500
Af Peter Fredberg Fredag den 28. oktober 2011, 12:52 Updated: 13:00

Engang stod det for Anders Munch Madsen som noget af en
gåde, at et menneske kunne løbe så langt som 42,195
kilometer.

Birgitte har løbet 176 maratonløb sammen med sin far, Anders Munch Madsen, der 13. november jubilerer
med nr. 500 i Rudersdal Marathon. (Foto: Tor Rønnow) Se stort billede

Engang stod det for Anders Munch Madsen

som noget af en gåde, at et menneske

kunne løbe så langt som 42,195 kilometer.

Det var først, da han i 1980 gennemførte

sin første ti kilometer, at han opdagede, at

kroppen kunne tåle mere, end han troede.

Søndag 13. november løber den 62-årige

supermotionist fra Stenløse-Ølstykke Atletik

og Motion som den første dansker maraton

nr. 500. Det sker i Rudersdal Marathon,

arrangeret af Tor Rønnow, medforfatter til

bogen ”Elsk at løbe”.

Jubilæumsløbet bliver samtidig Anders Munch Madsens maraton

nr. 35 i år.

– Det var ti kilometeren i sin tid, der gav mig blod på tanden. Og

får man først begyndt på maraton, er man solgt. Jeg har løbet

halvdelen af løbene i udlandet og været i 15 lande. Jeg har fået

oplevelser for livet, siger jubilaren og nævner The Great Wall

Marathon på den kinesiske mur og Medoc Marathon i de franske

vinmarker som to af højdepunkterne.

– Jeg vil nok løbe færre løb de kommende år, men har stadig

drømme om at løbe bl.a. Honolulu Marathon og The Polar Circle

Marathon på indlandsisen, inden jeg stiller løbeskoene, tilføjer han.

Den rekord, Anders Munch Madsen er mest stolt af, deler han med

Annonce

SYGDOMME FRA A-Å

KLIK PÅ DET BOGSTAV SYGDOMMEN STARTER MED

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ

KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT

UU VV WW XX YY ZZ ÆÆ ØØ ÅÅ

Søg på symptomer Tjek din medicin

Gå til Netdoktor.dk Spørg i debatten

NYT OM SYGDOM OG SUNDHED HVER UGE

Få Netdoktors nyhedsbrev 

– helt gratis!

Annonce

SENESTE NYT
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Piger gider heller ikke sidde stille i
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Notre Dame evakueret efter selvmord
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sammenstød 17:07

11 afghanske politifolk dræbt 17:06

Se hvor: Opkalder vej efter
Haldor Topsøe 16:29
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datteren Birgitte Munch Nielsen. Sammen har far og datter løbet
176 maratonløb siden 1996. Dén er der formentlig ingen familier i

verden, der kan stikke.

Som Birgitte leende siger:

- Jeg er vokset op med spaghetti på bordet.

Nr. 2 på alle tiders danske rangliste over flest maratonløb er

Anders’ klubkammerat, Erhard Filtenborg. Han startede med

Eremitageløbet i 1977 og var den første danske jubilar med 100,

200, 300 og 400 maratonløb. Han holdt et halvt års pause i 2008

efter en operation og står i dag på 418.

Prøv BT 1 måned for 98 kr + adgang til avisen på mobil og

iPad.
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Dramatisk forløb: Majken
forskansede sig før
branden 14:45

Se billederne: Ups, her
går det helt galt for
stjernerne 06.53 | 12.marts

Kraftigt uvejr på vej:
Risiko for skybrud og
vindstød af stormstyrke
11:56

Hun skal stå i spidsen for
næste års grand prix i
Danmark 15:03

Nægtede at give hånd til
kvindelig chef - og fik
erstatning 13:57

Halmballe-tragedien: Nu
begraves Hee-pigernes
mor 13:16
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Ups! Stjernen havde
glemt trusserne 13:45

Slut med det lange hår:
Se tattoo-babens nye
frække frisure 08:34

Se billederne: Nu er der
fred mellem verdens
farligste bander 13:39

Se de voldsomme
billeder: Så store er
ødelæggelserne efter
dødstornadoen 06:36

Se billederne: Trusseløs,
hofteholder og nedringet
til navlen 12.06 | 20.maj

Se billederne: Tornadoer
flår ALT i stykker i USA
10.30 | 20.maj
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fantastisk lys i dine
billeder
20/02 19 kr.
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