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fol k var forventni ngsf ulde.
En ting havde optaget
sindene meget i ugen op

til, nemlig vejret. Her var
der kun at konstatere: Vi

var svineheldige I Vejret
var PERFEKT.. 7-8 grader,

let overskyet med sol og
absolut vindstille. Sikke
en dejlig dag det blevl

Ved løbsstart var det
fantastisk at stå 35.000
løbere på Champs
Elys6esl Det holder altså!
Det er en helt speciel

fornemmelse at r,æ': :.
af så stor en begir:- -::
- atløbe iså stori::': -

at blive indfanget:':-
mange Tv-kam era.' . a
selvfølgelig at blive : -:
let af de mange tils" ,: -=

i gader og stræder :g
ikke mindst fra brce '-=
ved Seinen. Læg de '. .
ikke færre end 65 ba-:.
og orkestre sørgec:': -

musik og stemning .-=.
hele ruten, ja, det va'
noget af det bedste .==
endnu har oplevet ,,:: .-

storby-maraton!
Jeg kan varmt

anbefale Paris Marai^ : -
til alle, som ønsker ar
løbe i en af verdens r::=:
berømte storbyer, og::
ruten er flad og nemi
løbet, ja, så er der ogs:
basis for at fyre en hu'. =

tid af, skulle man hav: :.
lyster og evner. A bier:::
en Paris!

MARATON IBYERNES BY
aris Marathon
2OOB! Vel nok ver-
dens femtestørste

maratonløb med 35.000
tilmeldte. Elitefeltet tæller
sølle 40 herrer og 17 kvin-
der, og resten, ja, det er
altså motionister fra hele
verden, som strømmer til
byernes by Paris denne
første weekend i april.

Løbet starter for-

holdsvis tidligt, nemlig
allerede kl.08.45, så

dagen startede for min
del kl. 06.00, så der var
tid til at få fordøjet lidt af
morgenmaden, ordnet
morgentoilette og alle
de forberedelser, der går
forud for et maraton-
løb, Ved B-tiden var jeg

fremme ved Triumf buen
og Champs Elys6es, og

det myldrede selvfølgelig
med løbere, tilskuere,
hjælpere, politi osv., og

ffi*u DERTIL AT InnE FÆRRE ENr EE BANrs 0G 
'RH,-I smr sSREEITE FoR MUsItt 0E sTEMNINE tANEs HEr.E

I nuruu JA, nET uAR NoEET AF nET BEnsrE JEE ENDlru
I HAn 0PLEUET UEI ET sT0RBy-MtrRnroNt

76 LØBEN/AGASI NET august-september 2O0B


