
Kim Smitt har løbet 
over 100 maraton-
løb, og gennemført 
flere ekstremløb. I 
morgen fejrer han 
fødselsdag med det 
første maraton i Ry

Af Kenneth Lynghøj

RY: Kim Smitt er bidt af en 
gal løber.

Eller måske snarere af 
en lidt halvskør ultraløber 
med en vanvittig sort 
humor og trang til hele 
tiden at udfordre sig selv 
med nye sjove og ekstreme 
udfordringer.

Den 49-årige Ry-bo har 
løbet  over 100 maratonløb, 
og 42 kilometer er ikke 
længere nogen udfordring i 
sig selv.

100 kilometer har han 
klaret på 9 timer og 33 
minutter og i et 24-timers-
løb  nåede han at runde de 
159 kilometer før uret sagde 
stop. 

Til  sommer venter den 
næste store udfordring 
- et 520 km langt løb fra 
München til Venedig.

Boller og maraton
Men inden da fylder han 50 
år, og det skal naturligvis 
fejres - med løb. Så på 
søndag klokken 10 har han 
arrangeret maratonløb i 
Ry - så vidt vides det første 
nogensinde. 

Ruten går fire gange 
rundt om Knudsø, med start 
og mål i huset på Søkildevej.

Løbet er annonceret på 
løbehjemmesider, og der 
er startliste, forplejning 
og diplomer til alle, der 
gennemfører.

22 løbere har tilmeldt 
sig på forhånd. To mere vil 
nøjes med et halvmaraton 
og et par stykker nøjes med 
én tur på godt 10 km rundt 
om Knudsø.

Og der venter naturligvis 
varm kakao, fødselsdagslag-
kage og boller til alle efter 
turen.

- En af mine gode 
løbevenner Jerk W. Langer 
arrangerede et fødselsdags-
maraton i august, og han 
mente så, at det måtte være 
min tur næste gang. Så jeg 
tænke »det gør jeg sgu’«, 
fortæller Kim Smitt, som 
gennem tiden har været 
med til at arrangere mange 
løb, så det var ingen sag at 
stable et fødselsdagsmara-
ton på benene.

Startede i Hamborg
Kim Smitt har ikke altid 
været løbegal. Faktisk var 
det først for 10 år siden at 
han blev ramt af løbefebe-
ren. 
Før det foretrak han 
fodbold, når han skulle 
være aktiv.

- Men jeg begyndte at få 
mange fibersprængninger, 
og kroppen kunne ikke blive 
ved med at holde til det.

- Så jeg skulle finde på 

noget andet, og en kollega 
skulle løbe maraton. Så jeg 
tænkte »Det skal jeg med 
til«.

Efter tre måneders 
træning gennemførte han 
Hamborg Maraton.

- Det var en kæmpe 
oplevelse. Med 500.000 
mennesker i gaderne. Nogle 
steder er der flere tusind 
menneskers, som råber ens 
navn, når de kan se det på 
startnummeret. Det giver 
en fantastisk energi, og jeg 
kunne slet ikke få armene  
ned, da jeg havde gennem-
ført, fortæller han.

Det blev startskuddet til 

den imponerende løbekar-
riere.

Året efter gennemførte 
han to maraton-løb, så tre, 
fire og fem.

- Det er ren narko. Når 
først man er bidt på, skal 
man bare have mere og 
mere. Jeg plejer at sige til 
nye maratonløbere, at de 
skal passe på, for det er 
stærkt vanedannende, siger 
han.

I 2009 blev det til 31 i alt, 
og i januar 2010 blev han 
optaget i den eksklusive 
klub 100 som medlem num-
mer 38 i Danmark, da han 
gennemførte Dr. Nielsens 
vinterhyggemaraton ved 
Vejle.

Fødselsdagsløbet bliver 
maraton nummer 21 i år.

Hamborg Marathon har 
han gennemført 11 år i 
træk,  og i 10 år har han 
arrangeret løberejser for 
andre. Sidste år var 56 
løbere med i på turen til den 
tyske maraton-klassiker.

Renset harddisken
Der er flere ting, som får 
Kim Smitt til at slide det 
ene sæt løbesko op efter det 
andet. En af dem er glæden 
ved naturen.

- Du kommer ud i skoven 
og får masser af frisk luft 
og røde kinder. Du får 
fuldstændig renset »hard-
disken«, fortæller han.

- Det andet er udfordrin-
gen ved at presse sig selv 
på de længere distancer, 
og se hvor meget kan man 
gennemføre. Det gør da 
ondt, nogle gange, men 
det sjove er hele tiden at 
prøve at flytte sine grænser, 
fortæller han.

i 2003 gennemførte han 
sit første 100 km-løb på 9 

timer og 33 minutter.
- Dem er det blevet til en 

seks-stykker af efterhån-
den. Så var det ikke nok, 
og jeg måtte prøve et 24 
timersløb, fortæller han.

Det længeste han 
nogensinde har løbet er 184 
kilometer under et løb fra 
Birmingham til London.

Efter 184 kilometer måtte 
han udgå efter et styrt ved 
de 80 kilometer, hvor han 
fik trykket et par ribben. 

- Heldigvis gjorde det kun 
ondt, når jeg trak vejret. 
Men det var en flot tur, og 
det skal helt sikkert prøves 
igen på et tidspunkt, fortæl-
ler han med et smil.

En tredje glæde ved at 
løbe er det sociale.

Ustyrlige ultraløbere
Kim Smitt er med i en 
gruppe Århus-løbere, som 
kalder sig de Ustyrlige 
Ultraløbere eller Duul.dk.

Efter eget udsagn en 
samling »gale løbetosser« 
som finder på sjove og 
anderledes marathon 
og ultraløb, hvoraf flere 
nærmest har fået kultstatus  
løbekredse.

- Vi har blandt andet lige 
afholdt  det femte Århus 
Nat Marathon på havnen i 
Århus med 300 deltagere, 
og vi har også lavet fæng-
sels Marathon i Horsens 
og Underground Marathon 
i Daugbjerg og Mønsted 
Kalkgruber, fortæller Kim 
Smitt.

I Horsens løb samtlige 83 
deltagere rundt i fangedrag-
ter og forplejningen bestod 
naturligvis af vand og brød.

Og i Århus Nat Marathon 
skifter uret til vintertid 
under løbet, så man er 
»garanteret personlig 
rekord«.

- Vi kan godt lide det sjove 
og skøre, siger Kim Smitt, 
som personligt fik ideen til 
at arrangere et maraton 
gennem minerne i Mønsted 
og Daubjerg.

- Det blev en kæmpe suc-
ces med over 800 deltagere, 
fortæller han.

Desværre måtte han selv 
udgå undervejs, men først 
efter 106 kilometer, for han 
var startet med at løbe fra 
Århus natten før.

- Du lærer en masse 
mennesker at kende, og får 
et stort socialt netværk. Det 
er altid hyggeligt og folk er 
altid i godt humør. De små 
maraton er som regel hyg-
geligere end de store. Prisen 
er lavere og forplejningen er 
bedre, siger han.

München til Venedig
Til sommer venter den 
50-årige løbers hidtil 
største udfordring, når De 
Ustyrlige Ultraløbere fejrer 
sit 10 års jubilæum med 
en 520 km lang løbetur 
over 12 dage fra München 
til Venedig - tværs over 
alperne. Så er et 50-års 
fødselsdagsmaraton i Ry 
jo ren hygge ved siden 
af - også selv om der ser ud 
til at vente godt med sne og 
driver på søndag.
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 Ude  bli  ver Midt  jyl  lands Avis, så ring 86 82 13 00 
man  dag-fre  dag 17-18, lør  dag 8.30-10

Brunhøjvej 10, 8680 Ry
Tlf.87702070•email: skanderborg@mja.dk

Egns  re  dak  tør: 
Torben Jakobsen
Email: torjak@mja.dk
Telefon: 87 70 20 72

  Lo  kal  re  dak  tør: 
Jens-Erik Sinnbeck
Email: sinn@mja.dk
Telefon: 87 70 20 75

Journalist: 
Kenneth Lynghøj
Email: kl@mja.dk
Telefon: 87 70 20 71

Årets Ry-borger 2010
Annoncebladet kårer i år Årets Ry-borger og 
inviterer læserne til at komme med forslag. 

En kandidat skal bo i den gamle Ry Kommune. 
Afgørelsen træffes af en lokal komité med 

udgangspunkt i læsernes forslag.

Præmier:  2 stk. partybilletter til Låsby Kro 
incl. middag og musik

 3 x fl asker rødvin 
 7 x 2 billetter til Ry Biograf
           

Årets Ry-borger: ________________________________

Begrundelse: __________________________________

Indsendt af:  ___________________________________

Forslag skal indsendes eller afl everes til 
Annoncebladet, Brunhøjvej 10, 8680 Ry eller 

mailes til ryborger@mja.dk 
senest onsdag den 8. 12. kl. 12.00.

Det er den lokale 
politiker, som står 
bag dialogmøderne 
i kommunen, og på 
onsdag er der  
møde i Ry

Af Torben Jakobsen

RY: Der foregår nogen 
gange lidt for meget inde i  
Skanderborg. Det mener Ry-
politikeren Claus Leick (SF), 
der er formand for miljø- og 
planudvalget.

- Det er verden set fra 
Skanderborg, siger Claus 
Leick.

- Jeg kan godt forstå, hvis 
folk i f.eks. Galten oplever, 
at politikerne aldrig kom-
mer derud, og at de synes, at 
Skanderborg er langt væk, 
tilføjer han.

Den opfattelse fik ham i 
foråret til at foreslå, at der 
blev arrangeret en række 
møder ude i lokalsamfun-
dene gennem såkaldte 
dialogmøder, hvor politikere 

og embedsmænd mødes med 
borgerne for at drøfte aktu-
elle forhold.

Kom og skyd på os
- Dialogmøderne er en måde 
at sige: Nu er vi her. Kom 
og skyd på os, siger Claus 
Leick, som fik sit forslag 
igennem.

- I en stor kommune skal 
der være plads til, at man 
kan få en debat, som kun 
angår en afgrænset del af 
kommunen, siger udvalgs-
formanden.

- Vi er jo sat i verden til at 
gøre kommunen til et bedre 
sted at leve i, og det gør vi 
ved at få input fra borgerne, 
siger Claus Leick, som på 
wwwdag den 8. december 
mødes med sine byfæller, 
når kommunen holder dia-
logmøde på Ry Park Hotel.

Ry’s borgere er kendt for 
at gå aktivt ind i debatten 
om kommunale forhold, og 
derfor venter Claus Leick, 
at der kommer mange del-
tagere.

Mange vil formentlig 
gerne drøfte midtbyens 

store pladser som Siimtof-
ten, Posthusgrunden og Ry 
Bytorv, men det er ikke me-
ningen, at det skal dreje sig 
specifikt om disse forhold.

- Midtbyen regner vi med 
at sætte en større proces 
i gang om til foråret. Men 
borgerne bestemmer selv-
følgelig selv, hvad der skal 
snakkes om, siger Claus 
Leick.

For en måneds tid siden 
luftede udvalgsformanden 
her i Midtjyllands Avis sine 
ønsker om at en proces i 
gang om midtbyen, og det 
regnede han med, at økono-
miudvalget ville tage stilling 
til på sit novembermøde. Her 
blev det imidlertid besluttet 
at afvente dialogmødet på 
onsdag.

Politikere vil lytte
- Møderne er borgernes mu-
lighed for at komme og sige, 
hvad de mener, og vi er der 
for at lytte og få noget med 
hjem, siger Claus Leick.

På mødet vil alle udvalgs-
formænd efter borgmester 
Jørgen Gaardes introduk-

tion give et kort oplæg, og 
herefter vil man forsøge 
at få en debat i gang under 
afslappede former.

Det skal ske ved, at del-
tagerne fordeler sig rundt 

ved små caféborde, og poli-
tikerne og embedsmændene 
vil så vandre rundt og høre 
på, hvad der bliver sagt.

Ved de tidligere møder har 
det inden for Claus Leicks 

område vist sig, at folk går 
meget op i trafiksikkerhed, 
og det ser udvalgsformanden 
også frem til være tilfældet i 
Ry.

- Jeg håber, at borgerne 
vil hjælpe os med at gøre 
byen mere trafiksikker, og 
her er der meget at tage fat 
på. Vi har allerede lavet en 
del på Skanderborgvej, men 
måske skal vi gå endnu vi-
dere og forbyde lastbilkørsel 
gennem byen, siger Claus 
Leick.

Ingen konklusion
Der skal ikke drages nogen 
konklusion på dialogmødet. 
Politikerne tager borgernes 
synspunkter med hjem, og i 
miljø- og planudvalget bli-
ver de drøftet på det næste 
møde.

Det er politikerne, som be-
stemmer, hvad der skal ske i 
kommunen, men på onsdag 
kl. 19.30 er det borgerne, der 
bestemmer, hvad der skal 
snakkes om, og den chance 
lader Ry-borgerne næppe gå 
fra sig.

Claus Leick fra Ry: For meget 
foregår inde i Skanderborg

Claus Leick (SF) er idémanden bag de dialogmøder, som har 
været holdt i løbet af efteråret. Møderne er et forsøg på at få 
folk til at føle sig tættere knyttet til den store kommune. 
 Foto: Torben Larsen

50 års fødselsdag med varm  
kakao, boller og maratonløb

Det skal ikke være for let. I 2006 gennemførte Kim Smitt 
Helsinki Marathon i en otte kilo tung kanindragt i 26 graders 
varme. Blandt de mange maratonløb han har gennemført 
er mange »skæve« løb - natmaraton, fængselsmaraton, 
ølmaraton og mange andre, og lige så mange skøre indfald. 

Alene sidste år gennemførte Kim Smitt (i midten) fra Ry 31 maratonløb og i januar i år kunne han så løbe sit maraton nummer 
100. Det foregik ved Dr. Nielsens  vinterhyggemarathon ved Vejle, hvor han blev overrasket af klubkammeraterne fra De 
Ustyrlige Ultraløbere, Søren Skytte og Kent Møller, der helt uventet dukkede op med overskæg og trykte t-shirts for at hylde 
jubilaren. Foto: Tor Rønnow

Den 50-årige ultraløber løb for nylig et seks-timersløb i Grenå. 
Tidligere har han løbet 100 km på ni timer og 33 minutter, og 
det er også blevet til flere 24 timersløb. Det længste han har 
løbet er 184 kilometer.  Foto: CCfoto.dk 

Til daglig har Kim Smitt travlt 
som operationel indkøber i et 
IT-firma, så der sidder han for 
det meste bag et skrivebord. 
Men når han har fri renser 
han gerne »harddisken« med 
lange løbeture. 
 Foto: Torben Larsen

 Service

Affald
Ry: Genbrugspladsen, 

Bakkelyvej 3, Ry: Åben 
mandag-fredag kl. 12-18 
og lørdag 9-16. Søn - og 
helligdage: Lukket. 

Skanderborg: Genbrugs-
pladsen, Norgesvej 11: 
Åbningstider: Mandag-
fredag kl. 12-18, lør. 9-16 
og søn. 9-16, helligdage 
lukket. 

Galten: Genbrugssta-
tionen Hjaltevej, Skovby: 
Mandag 12-18, tirsdag 
12-18, onsdag 12-18, 
torsdag 12-18, fredag 
12-18, lørdag 9-16. 

Politiet
114
Lægevagt 
70 11 31 31
Museer
Skanderborg Museum: 

Tirs-søn: 13-16 
Øm Kloster Museum: 

Lukket
Museet på Gl. Rye Mølle: 

Søndag: 10-16
Ferskvandsmuseeet, 

Siimtofeeten, Ry: Lukket
Frihedsmuseet, Kindlersvej 

6, Skanderborg: Lukket

Biblioteker
Ry Bibliotek: Åbent mandag 

kl. 10-12 og 14-19, tirsdag 
kl. 14-19, onsdag kl. 
10-12, torsdag kl. 14-19, 
fredag kl. 13-18, lørdag 
10-13.

Galten Bibliotek: Mandag-
torsdag 14-20, onsdag 
9-11 for småbørn ifølge 
med voksne, fredag 10-15.

Gl. Rye Bogcafe, Gl. Rye 
Skole: Mandag 15-19 og 
torsdag 9-12.

ry Lørdag

Ry Biograf
16: Spis, bed, elsk
19: Harry Potter og Dødsre-

galierne
Diverse
10: Fra Kvickly: MBT-løb
13: Ry Roklub: Kondiløb
18.30: Låsby Kro: The 

Rocking Ghosts

gaLten Lørdag

Bio Huset
15: Harry Potter og Dødsre-
galierne
Diverse
10-15: P-pladsen ved Su-
perBrugsen: FDF-Galten 
sælger juletræer

14.30-17: Klankhallen: 
Juletræsfest. Arr: GFS-
Gymnastik

Skanderborg Lørdag

Biografen
15: Kidnappet
17.30: Harry Potter Og 

Dødsregalierne - Del 1
20.30: The American
Diverse
10-12: Kulturhuset: Bogbyt-

tedag
14: Biblioteket: Juletræsfest
15: Kulturhuset: Luciafest 

med Morten Børup 
skolens kor

ry Søndag

Ry Biograf
15: Harry Potter  og 

Dødsregalierne -  Del 1
18.15: Øjnenes Hemmelig-

hed
21: Spis, bed, elsk 
Diverse
9: Søkildevej 29: Maraton-

løb i anledning af 50 års 
fødselsdag

10: Fra Kvickly: MBT-løb
10-16: Gl. Rye Mølle: 

Julemarked
19.30: Dover Kirke: Jule-

koncert med korene Cora 
Rytmica, Tuned IN og 
Alken Koret

20: Låsby Kirke: Julekon-
cert med Akademisk Kor 
Aarhus

Gudstjenester
Ry: 10: Dorthe Gudmund 

Larsen
Gl. Rye: 9.30: Erik Bred-

mose 
Alling: Ingen
Tulstrup: 11: Erik Bred-

mose
Dover: Ingen
Låsby: Ingen

gaLten Søndag

Gudstjenester
Galten: 10.30: Døssing 
Petersen. Kirkekafe
Skovby: 10.30:  Nilsson-

Ravn
Skivholme: 19: Frøkjær
Sjelle: Ingen
Skjørring: 10.30: Frøkjær
Storring: 10.30: Marvig
Stjær: 9.30: Marvig
Harlev: 10.30: Skovsgaard. 

Luciaoptog
Framlev: 9: Skovsgaard
Skovby Forsamlingshus: 11: 

Galten Valgmenighed
Bio Huset
15: Harry Potter og Dødsre-

galierne
18.15: Kick Ass
Diverse
Ingen arrangementer

Skanderborg Søndag

Biografen
17.30: Harry Potter Og 

Dødsregalierne - Del 1
20.30: The American
Diverse
11: Galleri Draupner: Årets 

Kulturafvikler kåres
16: Kulturhuset: Gospelkon-

cert med bl.a. de to lokale 
kor Siim City Singers og 
Galten Gospel & Swing


