Danske Politimesterskaber i

halvmaraton
Af Finn Mortensen, Atletikudvalget
Fotos Hans Jørgen Bach

Halvmaraton var i år lagt i Sydøstjylland med Skanderborg PI som praktisk arrangør. Der var lagt et kæmpe arbejde i forberedelserne og løbet
blev afviklet på en rute, der var fysisk udfordrende, men til gengæld
også i fantastiske omgivelser med en tur op omkring Himmebjergtårnet
som turens højdepunkt i mere end en forstand. Start og mål var i Ry og
turen gik op og ned gennem skov, langs sø og vejret bød både på solskin og regnvejr, så der manglede ikke noget. Alt klappede på dagen,
men med kun ca. 50 tilmeldte, må man nok se i øjnene, at den nye fortolkning af kundgørelsen om tjenestefri og ikke mindst den vanskeligere
adgang til at benytte politiets køretøjer, har haft en uheldig virkning på
arrangementet, der de foregående år har haft langt over 100 tilmeldte.
Straks fra løbets start lagde Martin Kusk, København sig i spidsen af
feltet. Der blev han løbet igennem og ingen kunne følge ham – tværtimod øgede han hele tiden afstanden til resten af feltet og Martin løb i
mål som sikker vinder og Dansk Politimester i halvmaraton 2013 med
næsten 10 minutter til nr. 2.
De efterfølgende placeringer var der så til gengæld en del spænding
om. Troels Kjærgaard og Carsten Straszek, begge Nordjylland, var fra
start mest ihærdige i forfølgelsen af Martin og fik lavet et pænt hul til
resten af forfølgerne, men efter 3-4 km, rystede Troels sig fri og løb
herefter alene. Carsten så ud til at have været lidt for optimistisk i sit
udlæg og han måtte undervejs se sig overhalet af Claus Andrés, Sydøstjylland (Vejle) og Emil Kulmann Jakobsen, København. På turen ned
fra Himmelbjerget, så Claus længe ud til at kunne nå op til Troels og
skabe fornyet spænding om sølvmedaljen, men Troels holdt hjem og
var i mål godt 20 sekunder før Claus.
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I dameklassen lagde Signe Wiberg, Tønder frisk fra land og
havde omkring midten af løbet slået et pænt hul til Line Lundbak, Nordjylland, men efter turen op på Himmelbjerget, fik Line
indhentet og overhalet Signe, der i mål også måtte se sig slået
af Emilie Andrés, Vejle. Lines vindertid blev 1.39.25, Emilie løb
i 1.40.13 på andenpladsen, mens Signe kom ind på tredjepladsen i 1.40.38.

Dorthe Krogh på ruten.

Starten til årets danske politimesterskaber
i halvmaraton er i gang.

»
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Vindertiden for Martin Kusk blev
1.16.41. Troels Kjærgård på andenpladsen løb i tiden 1.26.10 og
på tredjepladsen fik Claus Andrés
1.26.32. Carsten Straszek blev
trods krisen undervejs vinder af
klasse 2 i tiden 1.32.27 med Jacob
Lisberg, Horsens på andenpladsen
i 1.33.01 og Jakob Harring Lauridsen, København på tredjepladsen
i 1.44.51. Klasse 3 blev vundet af
Morten Spanier Jensen, København i tiden 1.34.45 fulgt af Jens
Svenningsen, Viborg i 1.43.45 og
Bjørn Pedersen, Esbjerg i 1.58.35.
Hos de rigtigt voksne i klasse 4
vandt Erik Jensen, Grenå i 1.46.16
med Erik Ornebjerghus som nr. 2
i 1.46.28 og Henrik Worm, Grenå
som 3’er i 1.50.48.
En storslået udsigt mødte løberne, hvis de ellers havde tid til at nyde den.

Hele resultatlisten kan ses på
hjemmesiden, www.politisport.dk,
hvor der også uploades billeder fra
den smukke tur.
Den efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse levede fuldt ud
op til den sportslige del af arrangementet og efter god og rigelig mad,
blev der hurtigt overrakt medaljer
og trukket lod om en masse flotte
sponsorpræmier. En flot afslutning
på et veltilrettelagt og velgennemført arrangement.

Britt Janni Hansen fra Esbjerg.

Jens Lysholdt´s Eftf. A/S
Fiskebrogade 8 • 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 10 22
e-mail: dsc@lysholdt.dk
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