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Anders Munch Madsen (til venstre) ses her med Tor Rønnow før et marathonløb i Tyskland.

Ølstykke-løber runder marathonmilepæl
Anders Munch Madsen fra Ølstykke løber sit marathon-løb nummer 500
Tip en ven

Udskriv

Kommentér

Søndag den 13. november bliver en stor dag for 62-årige Anders Munch
Madsen.
Som så ofte før byder dagen på et marathon-løb - denne gang Rudersdal
Marathon, men ganske usædvanligt kan supermotionisten fra Ølstykke
tage hul på sit marathon-løb nummer 500. Dermed bliver løberen fra
Stenløse-Ølstykke Atletik & Motion også den første dansker, som runder
det magiske tal.
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kollegaen Tor Rønnow.
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Derfor skal du spise fisk i
pinsen

Synes godt om

Anders som mentor
"Der er mange og gode grunde til at jeg begyndte at løbe marathons,
men én af dem er helt ubestridt, at jeg ret tidligt i forløbet mødte en af
mine tre mentorer, nemlig Anders Munch Madsen fra Ølstykke. Det var
ved Kalundborg Adventsmarathon i år 2006, mit tiende marathon og det
første ved et "mindre" arrangement. Mødet med nogle af løberne til dét
løb ændrede min bane - foruden Anders gjode også Erhard Filtenborg,
Jørn Pedersen og Claus Høier et stort indtryk," siger Tor Rønnow og
fortsætter med at hylde Anders Munch Madsen.
"Anders havde og har et unikt talent for at tale med og omgåes
mennesker, en evne, der utvivlsomt har været med til at skabe succes
både i hans karriere som sælger og som afholdt marathonløber. Jeg kan
ikke gøre andet end at tage hatten af for Anders," siger Tor Rønnow.
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Se hvordan intelligente
biler kan passe på dig
F acebook - socialt tilfø jelsesprogram

Mads Langer - Danmarks
internationale popprins

Nyheder på e-mail

Modtag nyheder på email hver dag

Publiceret: 09. November 2011 07:00

Tilmeld

0

Del på Facebook

Seneste sport

Se også:

14:00

Lokal løber har klaret 100 marathon

Ny fodboldskole klar med
trænere

Arne har løbet 100 maraton

05:00

Gode
marathonplaceringer

Sogn søger frivillige
Ganløse fik europamester i sportsløbehjul

00:12

Løber maraton i ballon-dragt

Endnu et kæmpestævne
på Stadion

Så blev der løbet

03:00

HIC-drenge i pokalfinale
10:59

Mest læste
Her skal der graves efter grus og sand
Hvem kørte da 21-årige røg af vejen?
Mere træ skal genbruges
Wagner blev matchvinder i Næstved
Ingen kæmpe vindmøller i Egedal

Fejrede mestrene

Tolv medaljer til badminton-klub

07:00

Råstofplan forhindrer ikke fredning

Gode resultater til
atletiksøstre
07:00

Sikker sejr til Ledøje Smørum
Skole-undersøgelse fører til fejlfortolkninger

To World Cup udtagelser

Kommentarer

14:00

Skriv kommentar

12:00

ARK rytter vandt i
Glostrup

112
Seneste læserbreve

Fodboldfest
12:00

Endelig en BS-sejr

TV - Mest sete
Se chokvideo: Så frække er trick...
Nordsjællands Politi håber, at de snart
opklarer, hvem der står bag...

Kopivarer kan koste dig dyrt på ...
Mange danskere bliver snydt til at købe
kopivarer i form af tøj, sm...

Superfærge er kommet til
Danmark...
Nu er Danmarks nye superfærge endelig
ankommet efter en rejse, der ...

Fotoserier

Stearinlys-fabrik
brændte ned

Se flere

Masser af fastelavns
gøjl i hele Egedal

Tønden fik tæsk i
centret

Forsiden netop nu

Ingen kæmpe vindmøller
i Egedal

Guide - i dit lokalområde

Landet rundt raser borgere over udsigten til,
at der skal stilles kæmpe vindmøller på
helt op til...
21-05-13 | Læs hele artiklen

Hvad leder du efter?

egedal.lokalavisen.dk/oelstykke-loeber-runder-marathon-milepael-/20111109/artikler/711099844/1046

2/5

21/05/13

Ølstykke-løber runder marathon-milepæl - Lokalavisen Egedal

Her skal der graves efter
grus og sand
Tre områder i Egedal er blevet udnævnt til
såkaldte interesseområder af Region
Hovedstaden....

16°

vejret.dk
Stenløse
1m/s

Indtast by

21-05-13 | Læs hele artiklen

Vejrdata fra vestas

Råstofplan forhindrer
ikke fredning

DET SKER - i Stenløse og omegn

E-paper

Region Hovedstadens Råstofplan 2012
overtrumfer ikke planerne om at frede 612
hektar af Værebro...
21-05-13 | Læs hele artiklen

Midtuge

21-05

Find vejen til det tyske marked

23-05

Startupmøde

25-05

Fodboldkamp Herre-DS pulje 2 - SC Egedal
mod Greve

25-05

Nattergaletur ved Gundsømagle sø

26-05

Humøreftermiddag

I samarbejde med KULTUNAUT.DK

Se flere

Skriv din e-mail adresse og vælg hvilket område du
vil modtage nyheder fra - klik på tilmeld.
Weekend

E-mail
Egedal

Tilm eld

NYHEDER FRA LORRY
Egedal Centret

Sikker sejr til Ledøje Smørum

Mobilmast i genboens have
Hvis et teleselskab vil sætte en mobilmast op i din
nabos have, er der meget lidt, du kan gøre. Når ...

FCK hædret

Begge holdene kæmpede for placeringerne i hver sin
ende af tabellen. Skjold for at komme væk fra bunden,
og LSF for at holde fast i deres spinkle...

FCK-spillere kunne i dag skåle i champagne på
rådhuset. Her blev DM-guldet, som de vandt søndag
d....

21-05-13 | Læs hele artiklen

Flere unge vil uddannes
Firmaeventen

Skole-undersøgelse fører til
fejlfortolkninger

Københavnsk storhæler rammes af
lovskærpelse

Tillykke

I en undersøgelse fra Arbejdernes Erhvervsråd af
gennemførelsesprocenten i folkeskolernes afgangsprøver
i 2011 lander Roskilde på 21,9 procent, der...

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at både
Køge, Solrød, Stevns og Greve Kommuner nærmer...

En lovskærpelse i forhold til hæleri har kostet en 45årig københavnsk mand et år og seks måneders...

21-05-13 | Læs hele artiklen

Hvem kørte da 21-årige røg af vejen?
To jævnaldrende mænd fra Brøndby måtte tidligt
mandag morgen sendes til tjek for eventuelle brud på
nakke og ryg, efter at de i deres bil var røget...

JOB I LOKALOMRÅDET
Forretningsudvikler til Grønt Iværksætterhus

20-05-13 | Læs hele artiklen

Wagner blev matchvinder i Næstved
FODBOLD. Selv om SC Egedals modstandere er helt
beviste om Thomas Wagners målfarlighed, så har de
alligevel svært ved at stække ham, når det brænder...

Er du en entreprenant forretningsudvikler med en
teknisk/naturvidenskabelig baggrund?
Søde Ida. Tillykke med
din 4 års fødsesldag d.
23. maj. Fra Morm or og
Morfar.

20-05-13 | Læs hele artiklen

Se flere

Så kan...

Roskilde Forsyning søger resultatorienteret
projektøkonom

Tolv medaljer til badminton-klub

Som led i udviklingen af vores virksom hed søger vi
en projektøkonom , der kan bidrage ...

Ved Danmarksmesterskaberne for ungdom i Grindsted
den 19.-21. april 2013 markerede Ledøje-Smørum
Badminton (LSB) sig igen med fantastiske...

Ingeniør til Testudvikling

20-05-13 | Læs hele artiklen

Har du erfaring m ed udvikling og udførelse af
m ekaniske produktest, validering af...

Mere træ skal genbruges
ølstykke Borgerne på genbrugsstationen i Ølstykke og i
Brøndby, Gladsaxe og Skærød er de første i
Vestforbrændings opland, der opdager, at der er...

Flere stillinger

19-05-13 | Læs hele artiklen

BOLIGMARKED

Karate-triumf i Skotland
For nylig tog en trup med 15 af Egedal karateklubs
bedste kæmpere turen til Edinburgh, for at deltage i
Scottish open, en stor turnering, med...

Villa
Roskilde
2.650.000 (0%)
171 kvm. / 7 værelser

18-05-13 | Læs hele artiklen

Medalje og legat til håndværker
Dronning Margrethe og prins Henrik gav ved
Kjøbenhavns Haandværkerforenings årlige
medaljeoverrækkelse håndtryk til en række
nyuddannede håndværkere, ...

Villa
Jyllinge
3.495.000 (0%)
65 kvm. / 1 værelser

18-05-13 | Læs hele artiklen

egedal.lokalavisen.dk/oelstykke-loeber-runder-marathon-milepael-/20111109/artikler/711099844/1046

3/5

21/05/13

Ølstykke-løber runder marathon-milepæl - Lokalavisen Egedal

Rema-røver anholdt efter vanvittig
flugt

Villa
Roskilde
2.500.000 (0%)
111 kvm. / 4 værelser

En 34-årig serbisk mand kan risikere op til seks års
fængsel for et røveri, som han torsdag klokken 15.55
begik mod Rema 1000 på Kirkebakken i Veksø....
17-05-13 | Læs hele artiklen

I samarbejde med boligsiden.dk

Faldt i avis-strips og slog
fortænderne ud
En hyggelig gåtur i det gode forårsvejr endte i sidste uge
i et sandt mareridt for Ølstykke-borgeren Mogens
Børresen.På stisystemet under tunnelen...
17-05-13 | Læs hele artiklen

Ny Rema 1000 står snart klar
Den har været rigtig længe undervejs, men nu er
ventiden slut for de tilbuds-hungrende Jyllingeborgere.Torsdag den 13. juni klokken 8.00 slår Rema...
17-05-13 | Læs hele artiklen

Tricktyve slog til ved busstoppested
Ifølge Nordsjællands Politi, så blev en 65-årig dame
udsat for tricktyveri, da hun torsdag klokken 12.00
ventede på bussen ved Svanholm Vænge i...
17-05-13 | Læs hele artiklen

Seneste nyt

Læserbreve

Skole-undersøgelse fører til
fejlfortolkninger 10:51
Sikker sejr til Ledøje Smørum

08:10

Råstofplan forhindrer ikke fredning
07:30

Her skal der graves efter grus og
sand 06:45
Ingen kæmpe vindmøller i Egedal
06:00

Hvem kørte da 21-årige røg af
vejen? 16:57
Wagner blev matchvinder i
Næstved 14:08
Tolv medaljer til badminton-klub

Sport

Brug din stemme til
kommunevalget og skån vort miljø
i Jyllinge 12:37
Gør indsigelse mod Jyllinge-plan
12:37

08:10

Wagner blev matchvinder i
Næstved 14:08
Tolv medaljer til badminton-klub
06:30

Ikke et problem at ride på stier
12:37

Fyldt med fejl

Sikker sejr til Ledøje Smørum

12:37

Debatindlæg om ”dyrt affald” er
fyldt med fejl 12:36

Karate-triumf i Skotland 06:45
Egedal-seniorer klar til mere
svømning 09:05
HØJ henter ny forstærkning 09:47

Ole Hovøres grovheder 12:36

Her er årets HØJ-profiler 08:00

Ølstykke svømmehal

Jyllinge-triumf i Hannover
Marathon 10:57

12:36

Affaldshåndtering i Egedal
Kommune 10:43

06:30

Pol.dk - Seneste nyt

JP.dk - Seneste nyt

EB.dk - Seneste nyt

Eksperter: Unge risikerer at skulle
betale for ældres pensionsfest

Smartphonen bliver en
arbejdscomputer 17:01

Top Gear-vært vil have små
flypassagerer forvist til lastrummet

Aalbæk klar til dyr "Røde Orm"

Kølig sprint sikrer spanier flot
etapesejr i Giroen

"Stemmeskandale" skyldes
russisk mindreværd 16:53

Saudi-Arabien slår igen til mod
iranske spioner

Saudi-Arabien slår igen til mod
iranske spioner 16:47

Notre Dame evakueres efter
selvmord foran alteret

Obama: ”Vi beder for Oklahoma”

Rektorformand: Minister vil sparke
åbne døre ind
20 fanger kan kræve erstatning for
fodlænkeflugt
Læsernes Tipsklub: Flere bud på
tennisvindere

Pol.dk - Mest læste

18-årig i frontalt sammenstød 17:40

17:01

Urban kunne ikke holde fingrene
fra Nicole Kidman 17:35
Kommentar: Superligaens 12
stjerneskud 17:30

16:47

Stoke siger farvel til til manager
Tony Pulis 17:23
Notre Dame evakueres efter
selvmord 17:18

Vinder-Emmelie her, der og alle
vegne.. 16:44

20 fanger kan kræve erstatning for
fodlænkeflugt 17:18

City mistakes hurt residents

Landsret: Svindeldømt skal i
behandling 17:17

16:43

Bakken Bears forlænger med
stjernespiller 16:42

Nedrykker på Årets Hold i
Superligaen 17:14

JP.dk - Mest læste

EB.dk - Mest læste

Top Gear-vært vil have små
flypassagerer forvist til lastrummet

Aserbajdsjan kulegraver grand
prix-point

Aarhus: Kvinde fanget i håbløs
parallelparkering

Kølig sprint sikrer spanier flot
etapesejr i Giroen

Erhvervsmanden Haldor Topsøe er
død

TV: Her virker faldskærmen ikke

Saudi-Arabien slår igen til mod
iranske spioner

Kina elsker copy-paste-biler

Rystet Jim Lyngvild: Jeg har haft
indbrud

Mini-købstad er Danmarks
smukkeste

Michael Douglas brød sammen i
gråd i Cannes i dag

Tornado raserede skole fyldt med
børn

Engell: Løkke flirter med lovbrud

Notre Dame evakueres efter
selvmord foran alteret
Rektorformand: Minister vil sparke
åbne døre ind
20 fanger kan kræve erstatning for
fodlænkeflugt
Læsernes Tipsklub: Flere bud på
tennisvindere
Sporene fra brutalt drab i Virum er
blevet kolde

Nu skal nakke- og skuldersmerter
endelig ned med nakken
Vrede i Moskva over
stemmeskandale ved grand prix

TV: Så vild var Brøndbyspillernes
hjemkomst
Nedrykker på Årets Hold i
Superligaen
Krisemøde i AC Horsens efter exit

Forsvunden kvinde dukket op i
udlandet

Lokalavisen Egedal A-Å

egedal.lokalavisen.dk/oelstykke-loeber-runder-marathon-milepael-/20111109/artikler/711099844/1046

Søg i artikler

4/5

21/05/13

Ølstykke-løber runder marathon-milepæl - Lokalavisen Egedal
ANNONCER

UDEBLIVER AVISEN?

Net | Print | Priser

Kontakt os

NYHEDER
Lokale
Lokalt Ganløse
Lokalt Jyllinge
Lokalt Ledøje-Smørum
Lokalt Stenløse
Lokalt Veksø
Lokalt Ølstykke
Regionale
SPORT
112
KULTUR
Det sker
TV
FOTOS

DEBAT
Læserbreve
Skriv læserbrev
E-PAPER
Midtuge
Weekend
BIL
BOLIG
NYHEDSBREV
RSS
MOBIL
ARTIKELARKIV
KONKURRENCER
TV PROGRAM

Lokalavisen Egedal
Egedal Centret 53 K
3660 Stenløse

Salg: 4590 8000
Redaktion: 7013 1100
Administration: 4590 8070

KONTAKT/INFO
Kontaktoplysninger
Annoncer print
Annoncer online
Udebliver avisen
Prislister mm.
ANNONCER
Ugens annoncer
Tast-selv annoncer
GUIDE
SEND OS ET TIP
OM COOKIE

LOKALE SITES
Sjælland
Albertslund
Allerød
Egedal
Fredensborg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Greve
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hornsherred

TIP OS!
Send et tip

Hvidovre
Hørsholm
Ishøj
Køge
Lyngby-Taarbæk
Roskilde
Rudersdal
Solrød

Haderslev
Hinnerup
Kalø Vig
Kolding
Norddjurs
Randers
Skanderborg
Syddjurs
Sønderborg
Varde
Vejen
Vejle
Aabenraa
Aarhus

Jylland
Ebeltoft
Esbjerg
Favrskov
Fredericia
Grenaa

Lokalavisen.dk

Startside Nyhedsbrev

egedal.lokalavisen.dk/oelstykke-loeber-runder-marathon-milepael-/20111109/artikler/711099844/1046

Mobil

Rss feeds

Facebook

en del af lokalavisen.dk

5/5

