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Sådan gik Copenhagen Marathon for Akryl-Elvis og
de andre

KUNSTSTOF. Elvis i absolut ikke svedtransporterende Las Vegas-outfit ved starten på Islands Brygge. - Foto: PER
MUNCH

Det var varmt, det var umuligt. Men de kom igennem alligevel. De fleste.

AF PER MUNCH

De kom, de løb, og de svedte. Læs, hvordan det gik nogle af dem, som Politiken Motion har skrevet om til Nykredit
Copenhagen Marathon.

Elvis fra Odense
Kongen af Rock'n'Roll, a.k.a. Michael Ahler, overpræsterede helt vildt med 3:26:41 - trods 22 graders varme, tyk akrylparyk
og hvid heldragt i vandtæt polyester.

LÆS ARTIKELElvis løber i akryl i svedekassen København

Johnny Runner
Musikeren, der syngende løb gennem middagsheden med sin guitar, måtte bruge mere end seks timer i sit påskegule
løbetøj, før han kunne lægge spaden fra sig på Islands Brygge, tiden blev 6:02:37 - til gengæld havde han overskud til at
optræde med et nummer på målstregen.

LÆS ARTIKELGult er altid pænt - også til maraton

Anders Dissing
Elektrikeren fra Horsens, der ville lave en baglæns saltomortale ved hvert km-skilt, gik helt ned med flaget. Godt nok
klarede han de imponerende luft-kolbøtter, men fra 34 km måtte han gå mellem kilometerskiltene for at have kræfter til
alle 42 km. Så hans tid blev lige over 4 timer, hvilket han selv er helt nedbrudt over. Han skriver sådan her på Facebook:

»Spætten hang sgu lidt med næbbet, så der blev for nu at sige det mildt ikke hakket det vilde. Til gengæld var der rigtigt
meget tid undervejs til at nyde det gode vejr. Alt i alt 4 timer og 38 minutter - eller astronomiske 68 minutter langsommere
end mit dårligste bud inden løbet. Tak for kaffe«.

LÆS ARTIKELBadutspringer vil udføre 42 maraton-kolbøtter

Povl Carstensen
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Stand-up komikeren, der ville have løbet et personligt rekordforsøg i bare tæer, men aldrig kom til start, fordi han havde en
øm hæl. Hvilket han jo nok havde fået under alle omstændigheder.

LÆS ARTIKELBarfodsløber vil redde pandaer til Copenhagen Marathon

Slagtere fra Royal Crown
De fire slagtere og deres veltrænede tyr havde det lidt sjovere, da de fejrede 125 års jubilæum for deres virksomhed med
plysdyr og flag. Tyren Ferdinand kom over målstregen i 5:41:24. Så vidt vides havde ingen af løberne bopæl i Esbjerg, hvor
slagteriet netop er blevet nedlagt.

Tor Rønnow
Maraton-entusiasten var også glad for at kunne fejre jubilæum, og at han for første gang er kommet under fire timer ved
Copenhagen Marathon (3:59:05). En succes der hænger sammen med en slankekur, han begyndte på efter at have
skrevet 'Elsk at løbe' sammen med Bente Klarlund. Hvillket beviser det gode gamle mundheld: 'Intet er umuligt for den, der
taber sig 12 kg'.

LÆS ARTIKELTor løb sin maraton nummer 250

FACEBOOK Bliv ven med Politiken Motion
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