
Tor sarrrler
' ogr de bedste har noget med marathon at gøre.

AfPeter Fredberg

or Rønnow var 1ige ian-
det i Franldwt en lørdag
middag, da jeg fangede

ham på mobilen. Han skulle lø_
be Franldrrt Marathon næste
dag og Dublin Marathon dagen
efter igen,

Jo, han var klar til en marathon_
snak, men havde lige et parløb,
han skulle løbe førsl Franldurt
og Dublin skulle passes ind så
han kunne fejre jubilæum med
marathon nr lOO søndag 2. no_
vember i Skov-marathon i det
nordsjaellandske.

Er det endnu rkJ<e lykkedes det
nye I{ub lOO-medlem at l<lem-
me sig under fire trmer for de
42,195 kilometer, har han allige_

vel fart på Han debuterede i
Københarm 16 maj 2AO4,og
seiv om godt en snes danskere
har løbet flere marathon end
Tor, har ngen løbet de første
hundrede på kortere tid,
'Jeg samler på oplevelser på
eventfr. Hverl løb har srn egen
unr-lCce historie, il<i<e to Iøb er
ens," siger han ogr uddyber srr
filosofi:
"Den fiTsiske og mentale udfor_
dring, rqserne, de sociale
aspekter, venskaberne.
Passionen udstrømmer fra man_
ge drivl<æfter. Jeg føler mig
beriget efter hvert løb, Ælerede
i badet g1æder jeg mig til det
næste,"

Skal han med et enkelt ord
beslcive ma rathon-fasc uratio_
nen, biiver dei med ordel
"transcendens".
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"Det at glemme sig selv og nå
en åndelig tilstand, hvor tid og
rum slmes at opløses, og løbene
glider ind over hinanden,,'for_
klarer han.

"Nok løber jeg for det fysiske
og mentale velvaere, men i sid_
ste ende er det de psykologrske
dimensioner, der er de mest
interessante og har lært mig
meget både om mig selv og
andre og om de mange steder,
jeg har besøg,t."

Marathon-subkulturen

Den 41-årige fraski_lte far til tre
fra Ordrup er uddannet civilin_
geniør, Ph D, og arbejder som
ITudvrkler.

Løberiet var en ukendt verden
for ham, da han i 2OO2 begnmdte
at træne op trl DHl-stafetten,
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'På den lørste træningstur -
efter at have ligget brak i nogle
1r - var jeg færdig efter halvan-
len ki-lometer Tota-lt smadret.
iv{en jeg kurure maerke, at her
-.ar noget, der virkelig fængede,
:g jeg begyndte str11e og roligit
at lægge den ene kilometer
rven i den anden," siger han.
Det har aldrig været planlaqt

:i jeg skulle løbe så mange
:larathon. Mine første otte iøb
-.-ar alle i storbyer. I det niende,
-ørn Pedersens lille, intime Ad-
-.'ents Marathon i l(alundborg i
2C05, kom jeg ind i marathon-
:',;bku-lturen, Det tændte mrg for
:-lvor. NewYork Crty Marathon
:g Swrss Alpine Marathon er
:ok de løb, der har gjort stær-
.rest indtryk på mig, men også
ie små løb hvor man løber
:rutters alene og kun har sig
selv og asfalten, er store ople-
.:ISEI,

lcr har stadrg mange mil og er
-an$fra maet på oplevelser. End-
:u mangler et adventureløb a la
lhe Great Wall Marathon på den
-<nesiske mur og Red Cross Big
:rve Marathon blandt storvildtet
- Sydafrika, og snart er tiden
rde til ultraløb

Jeg vil gerne udnde samlin-
jen, men arbejde og børn sæt-
.er også begrænsninger for
:kMteternei' siger Tor, der gav-
:nrldt deler sine oplevelser med
lgesindede som flittig slqibent
cå wwurdourun.dk

lu kan i øwigrt se billeder og
-rideoer fra Tors marathonløb på
rans website: wwwtempe-
:alce,dk, der hver måned
besøges af adshlhge tusinde
-æsere fra hele verden.

Det handler også om at give

I L februar 2007 var der premi-
ere på Rudersda-l Marathon, og
16. november 2008 blev det
løbet for sjetre gang.lnitiativ-
tager til serieløbet på Danmarks
eneste permanent adagte mara-
thonrute er Tor Rønnow

Deme signatur har vaeret med
på RudersdalRuten, og sku1le

beskedenhed forbyde ildsjæ1en
Tor at sige det seiv gør jeg det
gerne, Det er ubetinget Dan-
marks smukkeste og mest char-
merende marathonrute i en vari-
eret natur nord for Københam,
Ind imellem noget kuperet og
snirklet, men det er kun et
ekstra plus.

Ligesom i Steen Sjøgreens tradr-
tionsrige Socialmarathon på
årets sldste dag 1øbes der i
grupper, Tte hold med sluttider
på henholdsvis 4 00, 4 30 og
5.00 timer Hver gruppe har sin
fartholder, Tor lukker og slukJ<er

og sØrger for, at sidste mand
kommer godt hjem

Overskuddet fra Rudersdal Ma-
rathon gar tI et andet prisvaer-
digrt Tor Rønnow-irriti aIiv, " Løb
for håb' Ideen bag projektet er,
at alle løbere donerer et beløb
tr-l velgørenhed, hver gang de
stiller op i et løb.
'Jeg har været til mange løb i
udlandet, hvor 'charity" er en
naturlig del af programmet.

Løbere er privilegerede, og
giver vi alle bare et lille beløb
kan vi grve håb i verden," siger
han.

12007 overførte han I0.000 k
til Dansk Røde Kors, og UNICEF
vil i 2008 modtage et tilsvarende
beløb. Selv donerer han 50 k.
pr.Iøb, han deltager i.
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