21/05/13

Maraton: Rønnow fit for fight - Rudersdal Avis
Artikelarkiv Nyhedsbrev RSS Mobil Tip os

Vælg nyheder fra

Udebliver avisen Kontakt/Info

dit lokalområde

TV program

I dag
14°

E-paper

Søg artikler...

KONKURRENCE: Hvor
ligger områdets
bedste legeplads?

Forside Nyheder

Sport 112 Kultur

TV Fotos Debat

E-paper
Tast-selv annoncer

Bil Bolig Guide

Konkurrencer A-Å
Ugens annoncer

Fik du læst

Hvem er Danmarks
lækreste boksebabe?

KONKURRENCE: Hvor
ligger områdets bedste
legeplads?

Lokalavisen.dk
Rockmusikeren der
landede på
dansktoppen
Søren Koch hilser hjerteligt og
viser ind i sit hjem i...

Opkalder erhvervspark efter Haldor Topsøe
38-årig begik momssvindel for millioner
Så fedt bor dansk rockstjerne
Stor skuffelse: Ingen vin på Koldinghus
Haldor Topsøe er død
Hvem er Danmarks lækreste boksebabe?

Manden bag Rudersdal Maraton, Tor Rønnow, kan nu lægge mistanken om hjerteproblemer bag sig og snart kan
gøre comeback på landevejene sammen med en masse andre maratonglade mennesker.

Maraton: Rønnow fit for fight
Det var heldigvis falsk alarm, da initiativtageren til det populære RudersdalMaraton måtte
indlægges akut med hjerteproblemer
Af Lars Olrik

Tip en ven

Stifteren af det socialt anlagte RudersdalMaraton og forfatteren til bogen
"Elsk at løbe," Tor Rønnow, fik sig noget af en forskrækkelse, da han
forleden skulle have taget et elektrokardiogram i forbindelse med en
såkaldt arbejdstest, hvor kroppen belastes maksimalt på en
spinningcykel. EKG'et så nemlig helt forkert ud, og dét i så høj grad, at
manden, der har 200 maratonløb i benene, måtte indlægges akut. "Jeg
fik naturligvis et chok af den anden verden," fortæller Tor. "På hospitalet
fik jeg foretaget et såkaldt KAG, hvor man invasivt via lysken sender en
sonde med kontraststof op til hjertet, så man på røntgen kan se
kranspulsårerne. Hvis de havde været så beskadigede som frygtet,
havde mulighederne været enten en ballonudvidelse eller en by-pass
operation. Og det er altså ikke lige, hvad man regner med som toptrænet
46-årig." Heldigvis viste undersøgelsen, at Tor var frisk som en havørn,
og det bekymrende EKG forbliver dermed et mysterium. Hovedsagen er,
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at Mister Maraton nu igen er klar til at kridte løbeskoene efter en kortere
restitutionsperiode.
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Tennis: Sarah slog til i Dragør

E-paper

Vedbæk Tennisklubs juniorer har for alvor fundet
storspillet frem. Først vandt Valdemar Friis hele to
turneringer i rap, og siden fulgte Sarah...
19-05-13 | Læs hele artiklen

Golf: Hole-in-one på blændende
bane
81 af landets dygtigste unge golfspillere var tilmeldt
golfturneringen Furesø pokalen, der i år blev afviklet for
35. gang på Furesø Golfklubs bane i ...
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Fra genialt til katastrofalt... Så stor var forskellen
mellem de første 35 minutter, Skjold Birkerød spillede
mod Fremad Amager, til de fulde 90 af...

Trommen foråret 2013
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På en kold, grå og sjappet søndag i februar i 1982 læser
Steen Larsen en annonce i Berlingske Tidende i
hjemmet i Birkerød. I annoncen står der:...
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Mobilmast i genboens have
Hvis et teleselskab vil sætte en mobilmast op i din
nabos have, er der meget lidt, du kan gøre. Når ...

Valdemar Friis, kaldet Valde, er i øjeblikket den spiller i
Vedbæk Tennisklub, der vinder flest kampe på det røde
grus.Siden klubbens træningslejr på ...
17-05-13 | Læs hele artiklen

FCK hædret
Firmaeventen

Sejlads: Fuld fart over Furesøen

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

Har dit barn lyst til at prøve at sejle, er chancen der nu. Yachtklubben Furesøen
holder nemlig åbent hus tirsdag den 28. og onsdag den 29. maj, hvor børnene har
mulighed for at...

Flere unge vil uddannes
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Københavnsk storhæler rammes af
lovskærpelse

Hvem er Danmarks lækreste
boksebabe?

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...

Nu har du muligheden for at blive nummerpige i ringen
for Patrick Nielsen, en af Danmarks absolut mest
populære professionelle boksere, ved det store ...
17-05-13 | Læs hele artiklen
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Ejer opgiver plan om Torvehaller i
Birkerød

Group Legal Counsel

Drømmen om Torvehaller i Birkerød Hovedgade er brast
for investoren Aage Godt Carlsen har lagt planerne i
graven.Torvehallerne får dødsstødet i en ny ...

We help shaping a better w orld through innovation and
global know ledge of w ater environments. Our focus is ...
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HR-koordinator der taler flydende svensk

Indbrudstyve fik lang næse: Låsen til
luksus-Audien var omkodet

Kvalitetsbevidst praktiker m ed kant og
kom petencer – til vores kontor i Virum

Guldfuglen var så at sige fløjet, da to indbrudstyve
natten til torsdag vendte tilbage til en villa på
Havrevænget i Holte. Onsdag formiddag mellem...

Pædagog til Skovbørnehave - 25 timer
Pædagog til skov- og musikbørnehave i Hørsholm med start
1. august 2013. 25 timer.

16-05-13 | Læs hele artiklen

Efterlyst: Overfaldsmænd sparkede
uprovokeret 14-årig i maven

...
Flere stillinger

Var du tilfældigvis i nærheden af Kulsviervej i Lyngby
kort efter klokken 20 den 6. maj? I så fald vil
voldsafdelingen hos Nordsjællands Politi...
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