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HCA Marathon 2017
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Den 1. oktober lægger Odense igen gader til HCA Marathon. Det 
betyder, at vi for 18. gang får besøg af løbeentusiaster fra Dan-
mark og mange andre lande. Sammen vil de for én dag erstatte 
den sædvanlige trafik med løbesko og sved på panden. Mange vil 
også komme for at heppe fra sidelinjen og hjælpe løberne hen over 
målstregen. På den måde er HCA Marathon meget mere end et løb. 
Det er en folkefest, som tager udgangspunkt i et fællesskab omkring 
løb, som vi er mange, der støtter op om.

Jeg ser personligt frem til at løbe mit første halvmaraton i Oden-
ses gader og være helt tæt på de forandringer, som byen oplever i 
øjeblikket. For vi er godt i gang med en historisk omdannelse af 
Odense, hvor vi fra 2012-2022 investerer over 40 milliarder kroner 
i at gøre byen til en moderne dansk storby. Det vil både løbere og 
tilskuere komme til at fornemme på ruten. Den lægger nemlig ve-
jen forbi det smukke havnemiljø, hvor nye kontorer og lejligheder 
skyder op, og hvor flere aktiviteter hele tiden kommer til. Herfra 
kan man også se over til City Campus, der er vores nye uddannel-

sesområde, inden ruten igen går videre forbi Thomas B. Thriges 
Gade, hvor vi er ved at skabe vores helt nye og samlede bymidte.

Som løbeturen tydeligt viser, er Odense en by i bevægelse. Her 
sker rigtig meget, som kalder på optimisme. Det kan mærkes på 
stemningen i byen, hvor jeg gang på gang oplever, at bystoltheden 
vokser, og troen på Odense bliver stærkere. Et arrangement som 
HCA Marathon er i høj grad med til at understøtte den bevægelse. 
For løbet gør Odense til et samlingspunkt for folk i alle aldre og 
fra alle egne af landet. Derfor vil jeg gerne sige en stor tak til ar-
rangører, sponsorer og de mange frivillige. Det er jeres indsats og 
engagement, der gør HCA Marathon muligt år efter år. 

Og til alle jer løbere, der også snart skal deltage i HCA Marat-
hon: Nyd løbeturen og nyd fællesskabet omkring det. Jeg håber, I 
får jer en rigtig god tur rundt i Odenses gader. 

Endnu en gang velkommen til HCA Marathon 2017 – og vel-
kommen til Odense!Peter Rahbæk Juel

Borgmester, Odense
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Rutekort ”Løb de sidste 10 km” på side 14

Shuttlebus

20 km

Da løbet vil medføre omkørsel for mange af Fyn-
Bus’ ruter i Odense, må vore passagerer være for-
beredt på, at der hele dagen kan være forsinkelser 
på de ruter, der kører til eller fra Odense. 

FynBus appellerer til passagerernes tålmodighed og 
opfordrer til, at tage hjemmefra i god tid, hvis man for 

eksempel skal nå et tog i Odense.
Der vil være opsat information på de berørte stoppesteder en uges tid før løbet.
Kort over de enkelte omkørselsruter kan ses på FynBus’ hjemmeside www.fynbus.
dk og www.hcamarathon.dk.

Venlig hilsen
FynBus

Søndag den 1. oktober 
2017 skal der løbes  
HCA Marathon i Odense

Som en service til Marathon og ½ Marathon vil der i år 
atter være fartholdere ved HCA Marathon

Marathon
TOMTOM-fartholderne til Marathon løber 
med blå balloner med flg. sluttider:
3:00 (4:15 pr. km) 
3:15 (4:37 pr. km)
3:30 (4:58 pr. km) 
3:45 (5:19 pr. km)
4:00 (5:41 pr. km) 
4:15 (6:02 pr. km)
4:30 (6:23 pr. km)

½ Marathon 
TOMTOM-fartholderne til ½ Marathon  
løber med grønne balloner med flg. 
sluttider:
1:50 (5:13 pr. km)
1:55 (5:27 pr. km)
2:00 (5:41 pr. km)
2:05 (5:55 pr. km)
2:10 (6:10 pr. km
2:15 (6:23 pr. km)

Hold farten

HCA Marathon
                          mere end et løb . . .   

LYSLØBET

NYHED - NYHED - NYHED - NYHED -NYHED - NYHED -NYHED - NYHED - NYHED - NYHED -

Fejring af H.C. Andersens 
150 år som æresborger

Onsdag 6. december
Start - mål Odense C.

Løb 5 km
Walk 3,5 km

Mere info www.hcamarathon.dk

Fartholderne vil 
du kende på de store 
balloner samt deres 
orange trøjer med 
påtrykt ”PACE”.



Arrangør
Tillægget er bl.a. lavet for at informere byens borgere og erhvervs-
liv om arrangementet, dels om det sportslige, men også om de tra-
fikale følgevirkninger, som arrangementet giver for byens borgere, 
når HCA Marathon afvikles søndag 1. oktober.

Vi vil med dette tillæg kunne dække en stor del af de behov, der 
er for informationer om bl.a. busser, indfaldsveje, vejlukninger, 
omkørsler m.m., så arrangement og almindelig færden i Odense på 
løbsdagen kan forløbe tilfredsstillende side om side for alle parter.
Desuden vil vi gerne præsentere arrangementet for byens borge-
re, og fortælle om de mange aktiviteter, der er i forbindelse med 
maratonløbet ikke mindst den tilhørende sportsexpo, som er åben 
for alle. Kig ud i Odense Idrætshal og find rigtig gode tilbud på 
sportstøj m.m.

Det er i år 18. gang, der afvikles HCA Marathon
Rammerne omkring arrangementet er igen Odense Idrætspark i det 
vestlige Odense og med mål på et for løbere unikt sted – Odense 
Atletikstadion. 18 år, hvor by og arrangement mere og mere har 
tilpasset sig hinanden, så Odense kan være vært for et internationalt 
maratonløb, suppleret med i tusindvis af motionister.

Som arrangør stilles vi hele tiden over for nye udfordringer. Nogle 
af de helt store i disse år er at planlægge løberuten. Odense er i gang 
med mange store bygge- og vejprojekter. Det giver udfordringer og 
kan desværre ikke undgå også at påvirke trafikken i byen på løbsda-
gen. Vi håber, at bilister og andre trafikanter på denne dag vil udvise 
tålmodighed og respektere løbernes kamp mod de mange kilometer. 

HCA Marathon inkluderer igen i år tre starter – se programmet 
andet sted i tillægget. Den ene af de tre starter er arrangementets 
nye tiltag ”Løb de sidste 10 km”, der har start på Flakhaven, hvorfra 
der løbes på maratonruten til mål på Odense Atletikstadion – Er 
du meldt til?

HCA Marathon er for 12. gang vært for de danske mesterskaber 
under Dansk Atletik Forbund. Mesterskaberne løbes for såvel se-
niorer som masters såvel individuelt som for hold. Mesterskabs-
løbet starter kl. 10 samtidig med maratonløbet. Se rutekort side 3.

Igen i år, slipper løberne for at ”bestige” bakken over jernbanen 
på Middelfartvej. Det bliver derfor spændende at se, om elitefeltet 

igen i år kan sætte nye løbsrekorder, som i 2016, hvor pigerne 
satte nye rekorder på både ½ Marathon og Marathon. Ifølge Mads 
Stryhn, der koordinerer sammensætningen af elitefeltet, ”så bliver 
det vildt” igen i år med et stort og flot elitefelt, og er vejrbetingel-
serne i orden, så er muligheden absolut til stede for at løbsrekorden 
fra 2012, sat af kenyanske Luka K. Chelimo på 2:10:37 – kan få 
et lille tryk igen. Gitte Karlshøjs rekord fra 2001 på 2:32:41 fik et 
tryk i 2016, så løbsrekorden nu indehaves af etiopiske Rosa Dereje 
Bekele med tiden 2:31:16, måske kan den også få et lille tryk i år. 
Præsentationen af elitefeltet kommer i Fyens Stiftstidende i løbet 
af ugen, der kommer. 

På ruten vil der sædvanen tro være musik og speak mange steder. 
I Kongensgade/ Vestergade og ved Odense Idrætshal vil der være 
speakerservice. Foran løberne er der en speaker i følgebilen med 
ur på taget. Ved 10 km, 20 km osv. vil du kunne følge løbstiden på 
digitale ure. Ved starten på ”Løb de sidste 10 km” på Flakhaven, 
vil der også være musik og speak før starten.

HCA Marathon kan igen følges ”live” på nettet via www.hcama-
rathon.dk. Du kan også møde op på Odense Atletikstadion, hvor 
der er opsat storskærm, og her følge løbet samt være med til at 
modtage de mange løbere, når de kommer til mål. Der er gratis 
adgang. Første løber forventes i mål ca. kl. 10.30.

I ugerne op til løbet er løbsruten gjort synlig med skilte, der er opsat 
i lysmasterne. Det er vort store håb, at beboerne langs ruten vil und-
lade at parkere langs vejsiderne på maratonruten, da det ikke kun 
vil gavne løberne, men i høj grad afviklingen af den øvrige trafik.

Giv løberne en hjælpende hånd i deres anstrengelser på at nå målet 
efter 21,097/42,195 km eller efter ”Løb de sidste 10 km”. Kom ud 
på de odenseanske gader og hep på løberne, ta´ opstilling rundt 
om i byen og hjælp deltagerne frem mod mål. Rutens udformning 
betyder – at du med lidt planlægning kan nå at se løberne passere 
flere steder. Se rutekort andet sted i tillægget.

Vi håber med dette tillæg endnu en gang at møde stor opbakning 
og forståelse fra byens borgere for arrangementet.

På forhånd tak.

Du sidder nu med 
maratontillægget i 
hånden for det 18. 
HCA Marathon

Torben Simonsen
Løbsdirektør



Skibhusvej 82, 5000 Odense C.
www.fit4run.dk 

FAST HAS NO GENDER 
FIT 4 RUN is FAST on TRACK ON the STAGE to HCA MARATHON

FAST OFFER ON
NIKE, FUSION, SAYSKY and NEW BALANCE       

FIT
RUN

FIT 4 RUN !
WE KNOW !

WHAT WOMEN 
WANT !



Kvinder/Frauen/Ladies
1. Roza Dereje Bekele, Ethiopia - 2016 2:31:16
2. Gitte Karlshøj, Denmark - 2001 2:32:41
3. Sviatlana Kouhan, Belarus - 2010 2:33:18
4. Karina Szymanska, Polen - 2002 2:33:20
5. Gitte Karlshøj, Denmark - 2003 2:34:37

Mænd/Männer/Men
1. Luka Kipkemboi Chelimo, Kenya - 2012 2:10:37
2.  Raymond Kiplagat Kandie, Kenya - 2010 2:10:42
3. Julius Ndiritu Karinga, Kenya - 2015 2:11:20
4. Patrick Kiprokir Koech, Kenya - 2012 2:13:41
5. Daniel Kiprugut Too, Kenya - 2004 2:13:57

½ MARATHON
Kvinder/Frauen/Ladies
1. Boneshi Tamene, Ethiopia  - 2016 1:14:28
2. Alemi Gegefa, Ethiopia  - 2016 1:14:32
3. Louise Langelund Batting, Denmark - 2016 1:14:51
4.  Maja Stage Nielsen, Denmark - 2015 1:17:27
5. Maria Sig Møller, Denmark - 2016 1:17:35

½ MARATHON
Mænd/Männer/Men
1. Ulrik Heitmann, Denmark - 2014 1:07:11
2.  Ulrik Heitmann, Denmark - 2015 1:08:01
3. Samuel Lutabi, Denmark – 2009 1:08:47
4. Steffen Massaro, Denmark - 2016 1:09:01
5.  Samuel Lutabi, Denmark – 2010 1:09:54

MINIMARATHON – 4,2 KM
Piger/Mädchen/Girls
5 - 9 år Anastacia Damm, Kolding - 2010 17:34
10 - 13 år Anastacia Damm, Kolding - 2014 14:59
14 - 17 år Dorthea Jørgensen, Kolding - 2014  14:45

Drenge/Jungen/Boys
5 - 9 år Silas Kortermann Ellebæk, Odense - 2016 16:50
10 - 13 år Alex Vang Christensen, Hillerød - 2016 14:43
14 - 17 år Peter Glans, Odense - 2010 13:12

Løbsrekorder  
ved HCA Marathon 

Streckenrekorde/Records

En tur rundt i Odense giver indtryk af opgravninger over alt i byen. 
Der er gang i mange vejprojekter i øjeblikket, bl.a. på grund af den 
kommende letbane. Disse vejprojekter får indflydelse på maraton-
ruten i de kommende år. I 2015 og 2016 var der ændringer, og det 
er der også i år, om end kun små ændringer, da de væsentligste 
strækninger ikke berøres.

Den første ændring sker i Nørregade, da Fisketorvet p.t. er et 
stort hul. Der løbes derfor fra Nørregade via Gravene til Asylgade 
og derfra ind i Vestergade. Hermed bliver ruten lidt for kort!

Derfor forlænges ruten fra Læssøegade til at gå via Munkevæn-
get på første runde, i stedet for ad Hannerupgårdsvej, som dog 
benyttes af deltagerne på ”Løb de sidste 10 km”. Maratonløberne 
løber på 2. omgang stadig til Ringvejen.

I 2016 skulle alle deltagere løbe en lille sløjfe på Grønløkkevej 
på begge runder. Nu bliver det kun maratonløberne, der på 2. runde 
skal løbe en sløjfe på nævnte gade. På 1. runde løber alle lige frem 
fra Heden via Falen til Kløvermosevej.

På Middelfartvej mellem Kløvermosevej og Stadionvej oprettes 
igen i år en ”sluse”, så trafikken kan opretholdes, dog med nedsat 
hastighed. 

Ruten er opmålt søndag den 2. juli af den internationale opmåler 
Peer Jensen, der er opmåler for både Dansk Atletik Forbund samt 
AIMS, den internationale maratonorganisation, som H.C. Andersen 
Marathon er en del af.  

2017 rute  
med ændringer
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2017 atter et år med (små) ændringer 
på løberuten gennem Odense
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AT HCA Marathon har tre anerkendelser på sit ”cv”: Fem stjerner 
af det europæiske atletikforbund European Athletics og fra Danish 
Running Award Årets Marathon 2016 og Årets bagmand 2017.

AT HCA Marathon er ”guldcertificeret” af Dansk Atletik Forbund.

AT HCA Marathon er støttet med 1 million kroner over 3 år af Nor-
dea-fonden. Støtten er en del af temaet ”Bevæg dig for livet”. 

AT der igen i år er indlagt DM for alle aldersklasser og grupper i HCA 
Marathon. Det er 12. gang siden premiere-løbet i år 2000, at der afvik-
les nationale mesterskaber i samarbejde med Dansk Atletik Forbund.

AT deltagere fra mere end 40 nationer forventes at stille op i den 18. 
udgave af HCA Marathon.

AT ca. 24 procent af deltagerne på maratondistancen forventes at 
være kvinder. Der har været en pæn stigning i andelen af kvinder 
i de danske maratonløb over de sidste 10 år. ½ Marathon består af 
cirka lige mange kvindelige og mandlige deltagere. 

AT HCA Marathon gennem mange år har kunnet glæde sig over at 
tilbyde Skandinaviens hurtigste maratonrute. Det blev understreget 
med kenyanske Luka Kipkemboi Chelimos vindertid på 2.10,37 i 
2012. Tiden er fortsat den hurtigste på dansk grund nogensinde - og 
blev løbet i strålende sensommervejr. 

AT der igen i år løbes om fine pengepræmier i HCA Marathon: En 
førsteplads (m/k) udløser kr. 25.000, mens de næstfølgende pladser 
honoreres med kr. 20.000, kr. 15.000, kr. 10.000 og kr. 5.000. Der 
er også særlige bonuspræmier for løbstider under 2.15. 

AT ny løbsrekord for vinderen (under 2.10,37/2.31,15) udløser en 
ekstra bonus på 10.000 kroner. 

AT den bedst placerede danske løber (m/k) modtager 5.000 kroner, 
hvis de fem først placerede er udenlandske deltagere.

AT en 1. plads til ½ Marathon giver en præmie på 3.000 kroner. Ny løbs-
rekord (under 1.14,28 og 1.07,11) udløser yderligere 1.000 kr. i bonus.

AT interesserede heppere kan opleve løberne 4-5 gange på den spæn-
dende rute i det centrale Odense ved at bevæge sig lidt rundt, til bens 
eller på cykel. Se rutekort i dette magasin og på www.hcamarathon.dk. 

AT tidtagningsfirmaet SportsTiming igen i år sørger for registrering 
af deltagere, tidtagning, resultatformidling, diplomer og online-ser-
vice. Se startlisterne - og følg løbet ”live” på www.sportstiming.dk.

AT der for første gang er ”Løb de sidste 10 km” i forbindelse med 
HCA Marathon. Deltagerne starter kl. 10.00 fra Flakhaven og løber 
de sidste 10 km af ruten. 

AT deltagerne kan opleve 16 H.C. Andersen skulpturer på deres tur 
gennem byen. 

AT op mod 1.000 hjælpere er aktive før, under og efter HCA Marathon 
2017. Ca. 80 personer fra Hjemmeværnspolitiet, omkring 10 personer 
fra Fyns Politi og 900 fra en række foreninger i det fynske område vil 
sørge for de bedst mulige betingelser for de mange deltagere. Både 
fredag og lørdag - og ikke mindst tidligt fra morgenstunden på selve 

løbsdagen - er flere hundrede hjælpere i gang ude på ruten og i start- 
og målområdet ved Odense Idrætspark.

AT op mod 40 journalister, fotografer og tv- og radiofolk akkrediteres 
til dette års løb. Vi forventer, at TV2, TV2 Fyn, DR, Klubben, Fyens 
Stiftstidende, flere specialmagasiner og websites vil dække løbet. 
Løbet bliver også streamet med kommentering på internettet, hvor 
den tidligere eliteløber Henrik Them er bag mikrofonen. 

AT Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense, forventes at stille op 
i ½ Marathon 2017. Rådmand i By- og Kulturforvaltningen Jane 
Jegind sender alle løberne på både Marathon og ½ Marathon af 
sted kl. 10.00. MiniMarathon bliver startet af rådmand i Børn- og 
Ungeforvaltningen Susanne Crawley kl. 14.00.

AT HCA Marathon afvikles med start og mål ved Odense Idrætspark 
for 9. gang.  Også den publikumsvenlige rute med en 21,097 km 
rundstrækning er med få ændringer i brug for 9. gang. 

AT HCA Marathon er det 45. officielle landevejsløb på den klassi-
ske distance, der afvikles i og omkring Odense. Det første fynske 
maratonløb blev afviklet på vejen mellem Odense og Faaborg og 
retur i 1903 med kun fem deltagere. Det var blot 7 år efter verdens-
premieren på maratonløbet, der traditionelt afvikles mellem Marat-
hon-sletten og Athen til minde om Athens sejr over en persisk hær 
i år 490 før vor tidsregning. 

AT der hvert år afvikles en række cannonball-løb på halvmaraton 
og maraton i og omkring Odense. Løbene afvikles på stier og i na-
turterræn. 

AT maratonruten er 42 km og 195 meter lang. Den ”skæve distance” 
skyldes OL-løbet i London i 1908, hvor ruten skulle starte ved den 
kongelige residens Windsor Castle. Dermed blev den noget længere 
end den oprindelige rute fra 1896 - og 7 km længere end den korteste 
vej mellem Marathon og Athen! 

AT Jørn Lauenborg fra Freja, Odense fortsat er den danske løber, der 
har tilbagelagt de 42,195 km hurtigst på dansk grund. Den legenda-
riske fynbo løb på 2.13,44 i 1980 i Søllerød ved København. Løbet 
kvalificerede Lauenborg til OL i Moskva samme år. 

AT de hurtigste fynboer gennem tiderne er Allan Zachariasen, Freja 
med 2.11,05 (1983) og Hanne Jensen, OGF med 2.45,46 (1987). 
Zachariasen blev nummer 25 ved OL i Los Angeles i 1984. Den sid-
ste fynbo, der blev danske mester på distancen er Helge Gommesen, 
der vandt i 1992 i Aarhus. 

AT 28.253 deltagere har gennemført HCA Marathon gennem 17 år i 
2000-2016. Maratonløberne har tilbagelagt mere end 1.192.135 km, 
hvilket svarer til mere end 29 gange jorden rundt ved Ækvator! 

AT der er en del korrektioner på ruten i forbindelse med omlægning af 
trafikken i det centrale Odense. Ruten er for nyligt kontrol-opmålt af den 
internationale opmåler, Peer Jensen som repræsentant for Dansk Atletik 
Forbund og AIMS (den internationale sammenslutning af store løb).

AT en stribe løbere har forskellige jubilæer på løbsdagen. Disse del-
tagere vil blive behørigt omtalt og hyldet før, under og efter løbet. 
Maratonklubben for løbere med 100 eller flere løb på deres cv er 
også traditionen tro fint repræsenteret i Odenses store maratonløb.Af Henrik Lund Jensen

Vidste du dette om årets  
udgave af HCA Marathon?
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Tilmeldingen åbner den 1. oktober 2017 
på aarhusmotion.dk

Udsolgt i 2017 
Skal du med i 2018?



Rigtige Mænd Løbet 

Flot løbet til HCA Marathon!   
Er du klar på en helt anden løbsudfordring? 

Så har vi den klar til dig og gutterne den 5. juni 2018 over hele landet!  
Tilmeld jer løbet fra 1. januar, og se om I er Rigtige Mænd!  www.rigtigemænd.dk

Støttet af

Sæt X på Fars dag – 5. juni 2018

√ Hold af tre mænd
√ To cykler – en løber
√ Alle kan være med
√ Sjovt og utradtionelt

 

Tilmeld 

jer fra 

 1. januar

Skabt af



Hav tålmodighed
Har du et ærinde i Odense søndag 1. oktober, vil det være en god 
idé at beregne god tid til transporten, idet HCA Marathon afvikles 
på denne søndag. Det er ensbetydende med lidt mere besvær med 
at komme rundt i byen end der i forvejen er pga. de mange vejpro-
jekter, og der appelleres derfor til ekstra tålmodighed og hensyns-
fuldhed i trafikken.

70 Hjemmeværnspolitifolk
Rundt omkring på ruten er posteret 70 Hjemmeværnspolitifolk samt 
en række uddannede trafikofficials, der tager sig af trafikregulerin-
gen, derudover har Politiet patruljevogne og motorcykler kørende 
rundt ved arrangementet, hvis der skulle vise sig at opstå problemer. 
Langs ruten er desuden posteret 200 frivillige vejvisere.

Fra kl. 6.00
Afspærringsarbejdet starter søndag 
morgen kl. 6.00 fra fem forskelli-
ge punkter på ruten, som heref-
ter skal stå afspærret og klar kl. 
9.00. Vis hensyn og giv afspær-
ringsholdene ro og sikkerhed til 
deres arbejde – kør forsigtigt!
Starten er fra Odense Idrætspark 
kl. 10.00, hvor såvel Marathon som 
½ Marathon skydes i gang. Samtidig går 
starten på arrangementets nye afdeling ”Løb de sidste 10 km” fra 
startstedet på Flakhaven.
Efterhånden som sidste løber passerer de enkelte punkter på ruten, 
fjernes afspærringerne og trafikken normaliseres igen fra kl. ca. 16.
Vi henstiller til bilisterne om at vise hensyn og respekt for det 
arbejde, der udføres af de frivillige på vejene i Odense ved HCA 
Marathon samt for deltagernes kamp mod de mange kilometer.

Sådan kan du køre
De større indfaldsveje til Odense kan stort set passeres, dog med 
visse reguleringer og ensretninger, der efterhånden som sidste del-
tager passerer bliver normaliseret igen.

De væsentligste veje, der bliver berørt

Odense V
•  Stadionvej – er lukket for trafik fra Rugårdsvej til Christmas 

Møllers Vej.
•  Stadionvej – er spærret for trafik Christmas Møllers Vej til 

Middelfartvej, der kan køres fra Middelfartvej og ad Christmas 
Møllers Vej

 Genbrugspladsen på Snapindvej  
er lukket hele dagen!
•  Rugårdsvej – fra Stadionvej til Åløkke Allé indsnævring til 

en kørebane i hver retning løberne skal krydse Rugårdsvej ved 
Stadionvej, så her kan opstå ventetid

•  Krydset Rugårdsvej/Prinsesse Maries Allé – der er en official 
på stedet, der bedes respekteret, da der er krydsende løbere

Odense C
•  Åløkke Allé – ensrettes mod Næsbyvej fra Toldbodgade 

NB! Åløkke Allé fra Toldbodgade mod Næsbyvej vil være helt 
lukket i tidsrummet 9.45 – 10.30

•    Næsbyvej – – her skal der i stedet køres ad Gammelsø fra byen 
- mod byen kan der køres ad Næsbyvej – følg henvisning

Skibhuskvarteret
• Windelsvej – ensrettet fra Lyøgade mod Victoriagade
• Skibhusvej - ensrettes fra Lyøgade mod Th. B. Thriges Gade
• Fakta - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej
• Netto - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej
• Bazaren – ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej
• Heltzensgade - spærres ved Skibhusvej
• Bredstedgade – spærres ved Skibhusvej

Kochgadekvarteret
•  Det er muligt at køre mod Kochgade fra Thomas B. Thriges 

Gade/Østre Stationsvej

Odense C
•  Nørregade ensrettes mod Vindegade fra Østre Stationsvej
•  Kørsel til Nørregade mod Fisketorvet er ikke mulig
•  Bilister til OUH og lægevagten - bedes køre ind fra Sdr. Bou-

levard eller Ringvejen/Falen/J.B. Winsløwsvej
•  Vestergade fra Pantheonsgade spærres for kørende trafik mod 

Kongensgade
•  Vindegade – ensrettet fra Jernbanegade mod Pantheonsgade, 

som dagligt
•  Grønløkkevej – er spærret i begge retninger fra Falen til Roers vej
• Filosoffen – trafikregulering af Hjemmeværnet på stedet
•  Sdr. Boulevard – spærres for bilister ved J.B. Windsløwsvej 

mod centrum løberne krydser vejen ved Kastanievej, 
ventetid for bilister må forventes. Det anbefales at køre 
ad Vestre Stationsvej/Østre Stationsvej og ud via Skt. 
Jørgens Gade.

Odense M
•  Jagtvej - er spærret for gennemkørsel ved Sadolinsgade
•  Kastanievej – benyttes i begge retninger af løbere fra 

Langelinie til Sadolinsgade
• Læssøegade – trafikken er ensrettet fra Ringvejen til Lahnsgade
• Sadolinsgade – er ensrettet mod Ringvejen fra Kastanievej
•  Krydset Falen/Kløvermosevej – dirigeres af Politihjemmeværnet
• Hannerupgårdsvej – bliver benyttet af 10 km-løberne
•  Munkevænget – fra Læssøegade til Sadolinsgade – benyttes af 

halv-/ helmarathonløberne
•  Tietgens Allé – indsnævres til en kørebane mod vest mellem 

Læssøegade og Sadolinsgade

Odense V
•  Stadionvej – ensrettes fra Middelfartvej mod Chrismas Møllers vej
•  Højstrupvej – spærret fra rundkørslen ved Cykelbanen til 

Christ mas Møllers Vej
•  Møllemarksvej – spærret fra Rundkørslen til Haveløkken

På Næsbyvej og på Middelfartvej etableres ”trafiksluser”, hvor 
bilister og løbere krydser hinanden. Disse ”sluser” reguleres af 
Politihjemmeværnet – der på denne måde kan opretholde en rolig 
afvikling af trafikken på de to nævnte punkter.
Er du bosiddende inden for maraton-ruten, kan det anbefales at 
man benytter Middelfartvej og Vestre Stationsvej/Østre Stationsvej 
til at komme ud af området. Fra begge veje kan der så køres mod 
Ringvejene og videre til sin destination.

Parkering langs ruten
Fra arrangørside er der hængt plakater op langs løbsruten, og der 
henstilles til, at parkering ikke foretages, som beskrevet på skiltene.
På forhånd ”tak” til bilisterne for hensynsfuld kørsel.

Trafikale ændringer

ET GODT 
TIP!

Benyt Ring 1 og 2 som 
omdrejningspunkt  
for din kørsel den  

1. oktober. 

Få overblik og find vej 
med app’en Odense Rundt



Lysten til at deltage i den fynske klassiker har ulmet i et stykke 
tid, men nu skal det være. Joanna Kirstine Thomsen har sat kryds i 
kalenderen: -Egentlig har jeg længe haft lyst til at løbe halvmaraton, 
og jeg har én gang tidligere været tilmeldt løbet, for to år siden. 
Dengang blev jeg dog nedlagt af en ordentlig gang skinnebensbe-
tændelse, og jeg måtte droppe alle mine planer om at komme ud 
på asfalten. Hvilket faktisk gjorde, at jeg i noget der minder om 
halvandet år undgik alle former for løb. Så en aften i maj, efter et 
par flasker vin, kom idéen til mig igen. NU skulle det være, og 
med præcis 20 uger til løbet virkede det som en ambitiøs, men dog 
overkommelig udfordring. Kunne godt se, og ikke mindst høre, på 
min kiropraktor, at han mente, jeg var rablende skør!

Erfaringer med løb  
Debutanten har gennem årene været ganske aktiv med løb: - Faktisk 
har jeg trænet, så længe jeg kan huske. Jeg er ud af en rigtig orien-
teringsløber-familie, hvor vi har rejst hele landet tyndt, og rundt i 
det meste af Europa. Hele familien med far, mor og fire unger stuvet 
ind i en bil, og så ellers af sted. Det er en rigtig familiesport, hvor 
alle, på alle niveauer, kan være med. Der er nærmest ikke en skov 
i Danmark, som vi ikke har løbet i. Den karriere stoppede dog, da 
jeg kom i gymnasiet og opdagede andre glæder i livet, fortæller den 
30-årige halvmaratondebutant, der dog har erfaring med motionsløb 
fra tidligere: - I mine teenageår deltog jeg i flere motionsløb: Hor-
sensløbet, Beringstafetten og sprint i forskellige byer. Her i Odense 
har jeg været med ved DHL Stafetten, mest for hyggens skyld. 
Jeg har de sidste 8-9 måneder øget min træningsmængde fra 3-4 
gange om ugen til 6-7 gange om ugen, og flere dage med to gange 
træning. En god ven slæbte mig for nogle år siden med til crossfit, 
og det viste sig at være lige noget for mig. Kombinationen af styrke, 
hurtighed og teknik gør, at det for mig aldrig bliver kedeligt. Løb 
begyndte jeg først på igen, efter at jeg havde tilmeldt mig løbet 
tilbage i maj måned, siger Joanna Thomsen. 

Uheld og crossfit-træning
Den står nu på varieret træning frem mod løbet: - Men som tingene 
ofte sker for mig, så skulle det ikke gå lige efter bogen. En sen 
juni aften var jeg på vej hjem fra en helt fantastisk bytur. Midt på 
gågaden vælter jeg på min cykel og opdager til min store skræk, at 
venstre fod dagen efter er hævet…meget hævet. Her lå jeg så med 

en forstuvet fod. 15 uger inden halvmaraton, og med en besked om 
seks ugers ro. Super! Crossfit træner jeg sammen med en flok gode 
venner, men løb træner jeg altid alene. Grunden er ganske enkel. 
Jeg nyder at putte musik i ørerne, og bare løbe - og nårh ja, - og, så 
er min form også for dårlig til at løbe og snakke samtidig! Jeg føl-
ger sjældent en plan for min løbetræning. Jeg kan have en idé oppe 
i mit hoved om, at jeg skal løbe kort, mellem eller langt. Men jeg 
ved aldrig, hvor lang en træning bliver, før end jeg tager de første 
skridt og mærker, hvordan kroppen har det. Faktisk er den eneste 
plan, jeg følger, at jeg hver tirsdag løber 10-20-30 intervaller. Det 
elsker jeg, siger den økonom-uddannede Odenseløber.  

Trodser sygdom
Joanna Thomsen ser frem til sin debut. Men der har været sten på 
vejen: - Mine forventninger til HCA ½ Marathon er nok meget 
realistiske. Jeg skal igennem, og så skal jeg have en fest, mens jeg 
løber. Det er jo i min by, og jeg ved, at der kommer venner og fami-
lie for at heppe. Jeg skal løbe sammen med en af mine allerbedste 
veninder, Julie, der har lovet at sætte al sin egen forfængelighed 
til side, og ”vente” på mig. Hun er nemlig noget af en langbenet 
løber. Så forventer jeg også, at der er verdens koldeste fadøl, når 
jeg kommer i mål. Jeg er sikker på at det er tanken om den, der får 
mig igennem de hårdeste km. Jeg ved, at det bliver en følelsesladet 
dag, og det fineste punktum på et hårdt år, hvor jeg blandt andet 
har været ramt af blodpropper i ben og begge lunger, men nu er 
erklæret helt rask. I december 2016, to dage inden jeg skulle sidde 
i flyveren mod Dubai, røg jeg på hospitalet med en puls på 150 og 
vejtræningsproblemer. Jeg havde i nogle dage været utrolig øm i 
mit venstre ben, efter en almindelig træning, og noget fortalte mig, 
at tingene ikke var som de skulle være. I længere tid havde jeg døjet 
med en puls, der fløj i vejret ved mindste aktivitet. Bare det at lægge 
sengetøj på, krævede at jeg måtte holde pause, og en veninde havde 
under en træning nævnt, at ”du sveder da godt nok usædvanligt 
meget”, og hun havde ret. Jeg havde slået det hen, men under et 
besøg hos min læge nævnte jeg det, og jeg røg direkte på hospitalet. 
Held i uheld. Jeg kom ikke afsted, resten af familien fløj på ferie, 
og min storesøster blev hjemme hos mig, beretter Joanna Thomsen. 

Nu gælder det så de godt 21 km: - HCA ½ Marathon søndag den 
1. oktober. Ja, følelsen i maven lige nu er spænding, glæde - og så 
en smule angst for ikke at kunne klare det!

Spænding, 
glæde og  
en smule 
nervøsitet

Af Henrik Lund Jensen

Debutant på HCA ½ Marathon 
trodser uheld, sygdom og gode 
råd. Nu gælder det de 21,097 km 
gennem Odenses gader.
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MØD OS PÅ LØBEMESSEN - 3 DAGE MED SKARPE PRISER

INTERSPORT · IDRÆTSHALLEN · HCA MARATHON

GEL-KAYANO, KVINDER & MÆND
Stødabsorberende løbesko til overpronationsløberen.
Begrænset antal. Se udvalget på messen. Normalpris 1.500,-

GEL-NIMBUS, KVINDER & MÆND
Stødabsorberende løbesko til den neutrale løber.
Begrænset antal. Se udvalget på messen. Normalpris 1.500,-

FORERUNNER 735 XT
Multisportsur med pulsmåler 
ved håndled. Normalpris 3.800,-

FORERUNNER 235
Multisportsur med mange smarte funktioner. 
Vandtæthedsklasse 5 ATM. Normalpris 2.900,-

FENIX 3 SAPHIRE HR
Multisportsur med farveskærm og mange funktioner. 
Vandtæt ned til 100 meter. Normalpris 5.000,-

FORERUNNER 735 XT

 1.49995

SPAR
 2.300,-

 1.39995

SPAR
 1.500,-

 2.39995

SPAR
 2.600,-

SPAR 
 50%

 PÅ ALT LØBETØJ FRA

 89995

SPAR
 700,-

TIDLIGERE ÅRS 
MODELLER



1.     Hvorfor lægges der en ny  
distance ind i HCA Marathon?  
- Det har gennem flere år været en distance, som vi gerne 
ville tilbyde som en del af HCA Marathon, for at gøre 
”løbefesten” endnu større. Med ændringen af starttids-
punktet for ½ Marathon Kvinder - nu fællesstart - opstod 
muligheden.

2.   Kan almindelige motionsløbere være med? 
- Ja, bestemt. ”Løb de sidste 10 km” er for alle, der har 
lyst til at opleve HCA Marathon på nært hold og blive en 
del af arrangementet. Distancen giver desuden mulighed 
for, at tilrejsendes partnere kan deltage i arrangementet, 
hvis man ikke lige er til de to lange distancer.

3.   Hvordan er ruten?  
- Ruten er, som distancen fortæller, ”Løb de sidste 10 
km”, afslutningen på den rute, som benyttes til de to lange 
distancer. Løberne starter på Odenses rådhusplads, Flak-
haven, og herfra løber de på den samme rute som på de 
lange distancer. Ruten er ”flad som en pandekage”, endda 
med et lille fald i afslutningen ned af Højstrupvej, inder 
der løbes i mål på Odense Atletikstadion. En meget hurtig 
rute, hvis man f.eks. går efter en ny personlig rekord. 

4.   Hvor mange forventer du til start?  
- Mine forventninger til deltagerantallet er et sted mellem 
800 - 1.000 tilmeldte ved årets premiere, men gerne flere.

5.   Kan det ikke være forvirrende med fire  
distancer i HCA Marathon, 41,195 km, 21,097 
km, 10,00 km og 4,2 km (MiniMarathon)?  
- Sådan opfatter jeg ikke vores arrangementet med flere 
distancer. I princippet er der jo kun to starttidspunkter kl. 
10 og kl. 14.  
Kl. 10 starter ½ Marathon og Marathon fra Odense 
Idrætspark på Højstrupvej og samtidig starter ”Løb de 
sidste 10 km” på Flakhaven. Kl. 14 starter MiniMarathon 
for børn og unge fra Odense Idrætspark på Højstrupvej. 
Det kan ikke afføde forvirring.

6.    Hvor er det bedst at være tilskuer?  
-Med lidt fiks planlægning er det muligt at se deltagerne 
flere gange på ruten, det gælder såvel de lange distancer 
som ”Løb de sidste 10 km”. Disse spørgsmål er mest rettet 
mod den nye distance, så her kunne en publikummer starte 
med at se starten på Flakhaven for derefter at gå bagom 
Magasin til Sct. Anne Plads eller til Munke Mose. Herfra 
til Kastanievej, hvorefter der kan krydses gennem Ansgar 
Anlæg til Heden. Herfra er der små to km til Odense Atle-
tikstadion. Fyens Stiftstidende uddeler ”klappap” på vores 
løbsmesse, hvorpå rutekortet er tegnet ind.

7.   Er der præmier til de hurtigste?  
-”Løb de sidste 10 km” er et motionsløb for alle, men som 
det sig hører til, er der præmier til nummer 1, 2 og 3 M/K. 

8.   Hvordan er sikkerheden på ruten?  
- Sikkerheden er i top. Der er en trafikfri rute, der er 
samaritter ude på gaderne, og depoterne med forfrisk-
ninger står placeret med ca. 2,5 km afstand, hvilket er 
noget tættere end ved de traditionelle 10 km-løb. Ved alle 
depoter er der såvel energidrik som vand.

9.   Hvad vil du opfordre publikum  
og beboere langs ruten til?  
- Fra min side skal der lyde en stor opfordring til bebo-
ere langs ruten samt andet publikum til at komme ud på 
gaden for at være med til at gøre HCA Marathon til en 
løbefest, så alle deltagere sendes hjem som ambassadører 
for positiv omtale af Odense. Tag klokker, bjælder, trom-
mer, fløjter med ud på gaden. Giv deltagerne en hjæl-
pende hånd på vej mod deres mål. Vi kan være mange på 
gaderne den 1. oktober!

10.   Bliver 10 km en del af HCA Marathon  
i de kommende år?  
- Jeg er overbevist om, at ”Løb de sidste 10 km” er 
kommet på programmet for at blive. Konceptet med at 
løbe afslutningen på maratonløbet er nyt her i Danmark. 
Det åbner for distancer for hele familien, den rutinerede 
løber samt motionisten, og ikke mindst børn og unge.

Ny distance  
ved HCA Marathon
10 skarpe spørgsmål til løbsdirektør Torben Simonsen

Af Henrik Lund Jensen

illu mangler
Tilmeld dig frem 
til 30. september
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“Løb de sidste 10 km”
Online tilmelding åben frem til 27. september til kun kr. 150. Herefter kr. 250
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START
Flakhaven
Odense C

Vi tager dit affald alvorligt
- og gør genbrug til en sport!

Odense Renovation indsamler affald fra byens 190.000 borgere. Vore genbrugssta-
tioner med 40 affaldstyper har en af landets højeste genanvendelsesprocenter. Vi 
tager konstant nye teknikker i brug for at vælge løsninger, der er bedst i forhold til 
miljøbelastning, økonomi og service - vi tager nemlig dit affald alvorligt. Men vi kan 
ikke klare opgaven alene, så vi har brug for, at alle 190.000 borgere er med til at gøre 
genbrug til en sport! 

Vi tager dit affald alvorligt
- og gør genbrug til en sport!

Odense Renovation indsamler affald fra byens 190.000 borgere. Vore genbrugssta-
tioner med 40 affaldstyper har en af landets højeste genanvendelsesprocenter. Vi 
tager konstant nye teknikker i brug for at vælge løsninger, der er bedst i forhold til 
miljøbelastning, økonomi og service - vi tager nemlig dit affald alvorligt. Men vi kan 
ikke klare opgaven alene, så vi har brug for, at alle 190.000 borgere er med til at gøre 
genbrug til en sport! 



Af Henrik Lund Jensen

Casper Elkrog fra Fjordager Idrætsforenings badmintonafdeling er 
blandt de hundredvis af frivillige personer, som er klar, når der skal 
arrangeres maratonløb i byen: - Hvem lukker Odense til HCA Ma-
rathon for 18. gang? Til hele byens løb skal der opsættes afspærring 
på ruten, både af hensyn til trafikken og af hensyn til, at løberne 
kommer sikkert i mål. Nogen vil nok mene, 
at der er et yderst vigtigt job i arrangementet. 
Andre, at det er et ”lortejob”. Men uden sam-
menligning for os er det Fællesskab med stort 
F. Vi mødes 4.30 søndag morgen med chauf-
fører og lastbiler fra Danske Fragtmænd, og 
herfra er vi et team, fortæller Casper Elkrog, 
der sammen med sine ”kolleger” er meget op-
mærksom på ”fejltrin”: - Vi er helt med på, 
at det er det første punkt, der er gældende. Vi 
ved, at hvis vi ikke er skarpe og sikre på, hvor 
vi stiller skiltene, og hvilken vej de vender, så 
bliver ruten ikke godkendt af politiet. Tiden er 
knap, og der er ikke plads til mange fejl. Der-
for er det også en fornøjelse som frontmand 
på opsætningen, at se de samme gutter år efter 
år. Det gør bare, at vi alle ved, hvad vi skal, 
allerede inden vi er mødt.

Drengefællesskab
Man kunne jo med rette spørge, hvad der får jer til at stå op klokken 
l… og være frivillig: - Ja, hvorfor egentlig. Badmintonafdelingen i 
Fjordager Idrætsforening har tre opsætningshold. Mange af os har 
været med i rigtig mange år. Det er sådan en ”drengeting”. Vi hygger 
med hinanden, holdene kæmper indbyrdes om, hvem gør det bedst 
og hurtigst. Og ikke mindst, så har vi et fællesskab, der indbefatter, 
at vi altid hjælper hinanden. Det er en dag, som vi alle ser frem til, 

og som vi prioriterer i vores kalender år efter år. Selvom langt fra 
alle er medlemmer i badmintonafdelingen, så har vi formået at skabe 
nogle hold, som bare vil hinanden, frivilligheden og fællesskabet. 
Samtidig med at vi har en sjov dag sammen, så er vi jo også med 
til at tjene penge ind til klubkassen i badminton. Derudover ser vi 

jo alle frem til en god fest efterfølgende, hvor 
vi igen er sammen på tværs af alder, hold eller i 
det hele taget tilknytning til afdelingen. Kæmpe 
tak til alle drengene på bilerne...

Briefing og debriefing
Hos Hjemmeværnets Politikompagni kan man 
nikke genkendende til Casper Elkrogs beskri-
velse: - Vi møder ind klokken 7.30 til briefing. 
Typisk stiller vi med 80 personer til HCA Ma-
rathon. Vi skal være klar ude på vores poster i 
god tid for at sikre en god afvikling af arran-
gementet, siger kompagnichef Bent Nielsen. 
- Så går det slag i slag, indtil de sidste løbere 
er kommet i mål. Efterfølgende mødes vi på 
Politigården, hvor der er debriefing med Fyns 
Politi. Politiet er øverst ansvarlige myndighed 

omkring trafikafvikling og sikkerhed og sammen med Odense 
Kommunes folk godkender politiet ruten på dagen. Vi er personer 
fra f.eks. Assens, Ærø, Middelfart, Vejen og Odense i kompagniet, 
og mange af os kender hinanden. Der er et godt kammeratskab og 
en god korpsånd, siger Bent Nielsen, der oplever, at der bliver færre 
og færre problemer over årene: - Det kan dog være en udfordring 
at fortælle om ”alternative veje”, fordi meget forandrer sig i byen i 
disse år. Og så kan vi kun opfordre bilisterne om at holde sig væk 
fra Sdr. Boulevard på løbsdagen, og i øvrigt ikke benytter deres 
gps. Men Odenses borgere har opdaget, at der er HCA Marathon.

Torben Simonsen er 
netop blevet kåret 
som ”Årets Bagmand” 
af Danish Running 
Award. Men bagved 
løbsdirektøren står 
en større gruppe 
frivillige hjælpere og 
Hjemmeværnets 
Politikompagni, der 
hvert år sørger for, 
at HCA Marathon 
kan gennemføres 
forsvarligt og sikkert. 

V I N D E R

ÅRETS BAGMAND

TORBEN 
SIMONSEN

I  K A T E G O R I E N

R U N N I N G
A W A R D

D A N I S H

2 0 1 7

Bagmandspolitiet

Af Henrik Lund Jensen

Vejrguderne er endnu engang med H.C. Andersen Marathon på den-
ne septembersøndag, hvor den 8. udgave af den fynske nyklassiker 
skal afvikles fra området ved SDU. H.C. Andersen Løbet over 5 
km var lørdag en fascinerende forestilling, hvor hurtigløberne fra 
Kenya satte sig på de første pladser. Agnes Mutune varmede med 
15.49 op til søndagens 1/2 Marathon for kvinder. Og der var 42% 
flere deltagere med i H.C. Andersen Løbet for alle end i 2006.

Tidligt søndag morgen den 23. september sender Magasins loka-
le direktør Astrid Holm Nielsen det store felt af kvindelige halvma-
ratonløbere af sted ud i Odenses gader. Europas eneste af slagsen, 
nu for anden gang. 567 gennemfører de 21,097 km, en stor succes. 
Hurtigst er Kenyas Agnes Mutune i 1.17,44. 

Det sorte guld
Inden de forreste løbere spurter i mål, har Regionsformand Carl 
Holst sendt hele 1.601 maratonløbere fra 28 nationer ud på den 
klassiske distance. Overraskende er en dansk løber, Thomas Søn-
dergaard, i spidsen over de første 7 - 8 km. Derefter er der dømt 
afrikansk med Jonah Kemboi i spidsen. Fra Skibhusvej løber han 
alene og krydser målstregen som den sidste vinder på Moseskov-
vej i den fine tid 2.15,05. DM-guldet bliver vundet af en flot lø-
bende Søren Palshøj, der smutter i mål på en 6. plads og løber 
2.21,59. Hos kvinderne er der DM-sejr til en meget træt Lene Duus 
i 2.57,12. Hun må dog se sig klart slået af ukrainske, kenyanske og 

russiske løbere. Ruslands Irina Songerlayen er først over stregen 
for anden gang, på denne dag i 2.42,15. 

Debutanter
Blandt mange debuterende løbere på maratondistancen er Fyens 
Stiftstidendes journalist Bjarke Vestesen, der beskriver de sidste 
meter således: - Stadig 300 meter tilbage, 250.200.150 meter. Jeg 
tror, rygtet er løbet i forvejen, for der bliver begejstret råbt og klap-
pet. Bare 100 meter til mål. Mit navn bliver råbt i højttaleren af 
speakeren. Det får mig til at sætte den sidste spurt ind for derefter 
af løbe over de bippende målemåtter og få kastet en medalje om 
halsen. I samme sekund er smerterne glemt. Det er som at flyve 
eller gå på vandet, selvom jeg dårligt kan stå på benene.....

Nye tider
Et stort set perfekt arrangement er ved at være slut. Nogle få børn i 
MiniMarathon må have eftersendt medaljer, da forsyningen slap op, 
men ellers er det småt med kritik. Med 2.952 tilmeldte deltagere på 
de 4 distancer er der sat endnu en deltagerrekord. Næste år i 2008 
er der den 21. september start og mål ved Odense Idrætspark på 
en helt ny rute. - Ved at løbe næste års rute to gange for at komme 
op på de 42,195 km bliver der dobbelt så meget at se på for publi-
kum, og løberne får lejlighed til at ”læse” ruten, siger løbsdirektør 
Torben Simonsen.

Husker du 2007?



BESTIL DIN AFTENSMAD HER
www.kokkenshverdagsmad.dk

Telefon 70 12 99 99

KOKKENS
hverdagsmad

3VI KLARER MADPLAN, INDKØB 
 og det meste af madlavningen for dig 

3Vi hjælper dig med at MINDSKE MADSPILD 

3GRATIS FRAGT  ved fast aftale INGEN BINDING

3BØRNEVENLIGT, SUNDT OG VARIERET 

3Vi giver dig FLEKSIBILITET 
 Skift fx retter og tilbehør ud eller tag maden med på ferie

KOKKENS hverdagsmad laver nem aftensmad for dig og leverer det 

direkte hjem til dig. Du skal kun snitte, varme og servere det selv – 

det tager i gennemsnit ca. 20 minutter, så står maden klar på bordet 

til dig og din familie. 

Hos os er der fokus på de gode smagsoplevelser.

KOKKENS
hverdagsmad

SPAR TID!
F å   a f t e n s m a d e n   l e v e r e t

INTROtilbud
Bestil i dag og få  100 kroner

 i introrabat* på din første kasse

   * Rabatten gælder kun nye kunder, der ikke 

    har været kunde de seneste 12 måneder.

PRISER
Næsten færdig aftensmad til 4 dage:

Single 349 kr. // Lille familie 509 kr.

Familie 619 kr. // Stor familie 819 kr.

MK Bootcampkasse 595 kr.



Af Henrik Lund Jensen

Efter fire år med løb på forskellige distancer er 35-årige Susie Pia 
Pedersen klar til de 42,195 km den 1. oktober gennem Odenses 
gader: - Jeg glæder mig. Det bliver en fest! Jeg håber at se en mas-
se mennesker i Odenses gader, og jeg glæder mig til at opleve de 
forskellige underholdningstiltag og musikken, der er arrangeret for 
os løbere og tilskuerne. Det er altid noget særligt at løbe gennem 
sin egen by. Det har jeg oplevet ved forskellige løb og ved HCA 
Marathons fortræning over sommeren. 

Inspireret som tilskuer
Susie Pia Pedersen har været aktiv løber i en længere periode: - Jeg 
har løbet i fire år. Jeg blev motiveret til at komme i gang med løb, 
da jeg var tilskuer til HCA Marathon i 2013. Siden den dag har 
løbetræning været en fast del af min hverdag. Det har givet mig en 
masse gode venner og fantastiske oplevelser både herhjemme og i 
udlandet. I starten var løb en pligt og noget, der skulle overstås, men 
efterhånden er det blevet en fast del af min hverdag. I dag kan jeg slet 
ikke undvære det, siger Susie Pia Pedersen, der har samlet erfaring 
ved en stribe arrangementer gennem de seneste sæsoner: - Jeg har 
deltaget i omkring 15 halvmaratonløb. Og i alt fra trailløb, storbyløb 
og til cannonball løb (mindre løb ofte i terræn). Min bedste tid indtil 
nu på halvmaraton er 1.43. Og, nu venter så mit første maratonløb. 
Jeg fik lyst til at melde mig til dette års oktoberløb engang i foråret. 
Jeg meldte mig dog først til i slutningen af juli, da jeg følte, at det 
var realistisk at træne op til distancen, siger den flittige løber, der 
har baglandet i orden: - I en travl hverdag med to mindre børn kan 
det være svært at få familielivet til at hænge sammen med mange 
timers løb hver uge, men jeg har heldigvis en meget tålmodig mand, 
der ofte tager en ekstra tørn, så jeg kan nå at få klemt en løbetur ind.

Morgenløb
Uden regelmæssig træning op til sin debut, er det svært at kunne 
stille op til et så krævende løb, erkender Susie Pia Pedersen: - Jeg 
træner tre til fem gange om ugen året rundt. I øjeblikket løber jeg 
omkring 60 km om ugen. De fleste ture løber jeg mellem kl. fem og 
seks om morgenen, hvor der er fuldstændig ro, og hvor byen er ved 
at vågne. Af den grund træner jeg ofte alene, men de lange ture kla-
rer jeg i weekenden, som regel i selskab med et par løbevenner. At 
løbe betyder meget for mit velvære og for min sundhed, jeg nyder 
at gøre noget godt for mig selv. Jeg har det altid fantastisk, når jeg 
kommer hjem, uanset hvor svært, det har været at komme i løbe-
skoene. Her op til HCA Marathon har jeg over sommeren deltaget 
i fortræningen søndag morgen klokken 9. Her kan jeg træne i det 
rigtige tempo over de lange distancer, øve mig i at indtage væske 
og få pudset mine rutiner af, siger den velforberedte HCA-løber.   

Hepperne er på plads
Odense-løberen ser frem til den første søndag i oktober: - Jeg for-
venter at gennemføre i god stil, og til at få en fed oplevelse gennem 
byen. Mit mål er at komme under de fire timer. Hele familien er ude 
på ruten som heppekor - hele fire generationer. Mine to drenge er 
ofte med til løb, og denne gang bliver ingen undtagelse. Og mon 
ikke jeg også møder andre kendte ansigter gennem byen, siger en 
optimistisk maratondebutant, der slet ikke kan undvære sit løberi: 
- Det er bare den perfekte sportsgren for mig, da det ikke kræver en 
masse forberedelse eller transport, det er bare at hoppe i løbeskoene 
- og så afsted. Samtidig er det et afbræk i hverdagen, hvor jeg har 
noget tid for mig selv, og kan få samlet tankerne.

Maratondebutant
glæder sig til at løbe gennem  
sin egen by

Rutineret 
halvmaratonløber 
forventer at 
gennemføre sit 
debutløb på den 
klassiske distance på 
under fire timer



IDRÆTSE F TERSKOLE

Ny løbelinje  
august 2018

Hjemly Fri- og Idrætsefterskole

Assensvej 154 Hillerslev 5750 Ringe

www.hjemly.dk · 6264 1024 · hjemly@hjemly.dk

Vil du være den nye Anna Emilie Møller? – det kan vi ikke love, men … til gengæld 
kan vi love dig, at du bliver en del af et virkelig spændende løbefællesskab. Ideen 
til vores løbelinje fik vi for 3 år siden, da Anna var elev på Hjemly og sprang ud som 
det største kvindelige løbetalent de sidste 30 år og kom med til OL bare to år efter 
hun var efterskolelev.

Hjemly Runners’ High 
– idrætsefterskolens nye løbelinje

Løb har altid fyldt en del på 
Hjemly idrætsefterskole og nu 
tager den midtfynske eftersko-
le et stort skridt og tilbyder en 
løbelinje i august 2018. 

Hjemly Runners’ High
Er for alle elever – begge køn – 
der glædes ved at løbe. Vi kan 
og vil udfordre både eliteløbe-
re og løbere, der først lige er 
begyndt. Vores løbelinje er for 
alle elever, der vil træne struk-
tureret og er ambitiøse i forhold 
til at forbedre deres træning og 
dermed resultater. 

Eleverne vil få masser af mu-
ligheder for at forbedre deres 
evner indenfor løb og finde 
frem til de distancer, som skal 
være deres favoritter. Samtidig 
hjælper vi dem også med at 
tage de svære valg i forhold til, 
hvor meget løb skal fylde i deres 
fritid. Selvfølgelig vil deltagelse i 
diverse små og store løb komme 
til at fylde i elevernes weeken-
der fremover.

Skolens lærere er Jesper Madsen 
(3 maratonløb med PR 3.28.58 
og altid i top 10, når vi løber 
med nuværende elevhold) og 
Rud Nielsen (35 maratonløb 
med PR 3.16.50  og i dag bedst 
til restitutionsløb med linjens 
elever). Begge er træneruddan-
net hos Claus Hechmann.

Deltidslærere er Asser Vittrup 
Nielsen, Sparta ( marathonløber 
med PR 2.31.26 og de sidste 
to år blandt de tre-fire bedste 
danskere ved Copenhagen ma-
rathon) og Mads Tærsbøl, Sparta 
(lynhurtig 13.55 på 5.000 m og 
er sammen med Abdi måske 
bedste mandlige bud på OL – 
deltagelse i Tokyo på løbssiden)

Både Mads og Asser er vant til at 
udarbejde individuelle trænings-
planer for andre og de vil kunne 
hjælpe med at optimere elever-
nes træning.

Unavngivet 1   1 13/09/2017   20.41



Team Veteran 
stiller igen til start  
ved HCA ½ Marathon
De er klar på startstregen. Tidligere soldater, som nu er blevet ve-
teraner: - Team Veteran er en frivillig og upolitisk organisation be-
stående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp 
til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. 
Foreningen anvender regeringens veteranpolitik som pejlemærke, 
og støtter derved op om det etablerede behandlersystem, hvilket 
ses i Team Veterans målsætning om at være en matchende nuance 
i den farverige palet af etablerede tilbud til fysisk og psykisk sårede 
veteraner, siger formand Lars Bo Holm Pedersen – Team Veterans 
nuance er maratonløb, hvilket er grunden til at holdet igen i år stiller 
til start ved HCA ½ Marathon i Odense. Løbet har nogle fantastiske 
rammer og ligger helt perfekt i vores løbskalender, når det kommer 
til placering og tidspunkt, siger formanden. 

HCA ½ Marathon - derefter Washington
Deltagelsen i HCA ½ Marathon er forberedelse til nye mål: - Et er 
distancen, som skal tilbagelægges, det andet er de mange løbere 
og tilskuere, som kan udfordre vores psykisk sårede veteraner, der 
lider af f.eks. PTSD og i nogle tilfælde social angst. Det er derfor 

en kæmpe udfordring – og sejr – at stille til start og så gennem-
føre et så langt løb. Vi træner både hoved og fødder, således at 
vores løbere er klar til de 42 kilometer – og 40.000 deltagere – når 
vi stiller til start til Marinekorpsets maraton i Washington sidst i 
oktober, siger Lars Bo Holm Pedersen. - En anden vigtig pointe 
ved at stille op til HCA-løbet, er at vise, at man som såret veteran 
kan mere, end man måske går og tror. Som et led i det store iden-
titetsarbejde, der følger, når veteranen under tjenesten pådrager 
sig en voldsom skade, er projektet med til at vise, hvad der kan 
lade sig gøre trods skadernes ofte voldsomme omfang. At træne 
med det formål at gennemføre et langdistanceløb – om det så sker 
med proteser, i håndcykel eller som psykisk såret – så genopdages 
kroppens styrke og kropsbevidstheden øges. Veteranens grænser 
flyttes og nye handlemuligheder opstår. Fokus ændres således fra 
tab og mangler til ressourcer, og det er dét, der virker. Og det er 
bestemt også en anerkendelse af den enkelte veterans indsats, at 
foreningen får vores 12 startnumre sponsoreret af HCA Marathon. 
Det gør både den enkelte veteran og foreningen som helhed stolt 
og taknemmelig, fortæller Lars Bo Holm Pedersen.Af Henrik Lund Jensen

FAKTA
Formålet med 
veteranens deltagelse 
i Team Veterans 
aktiviteter

Team Veterans 

projekt rummer en 

række psykosociale 

udviklingspotentialer for den 

enkelte deltager, foruden 

oplevelsen af forberedelse 

og gennemførelse 

af maratonløbet. Der 

etableres undervejs i 

forberedelsesfasen et 

vigtigt fællesskab omkring 

målsætninger og interesser. 

Deltagerne får mulighed for 

at give og modtage støtte 

samt sparre med hinanden, 

og vil fremadrettet kunne 

fungere som forbilleder for 

andre sårede veteraner. 

Projektet fungerer som 

en igangsætter og 

motiverende faktor, og 

hver deltager får sit eget 

strukturerede program 

sammensat af træner og 

psykologer. Den individuelle 

træning tilrettelægges 

således, at der tages 

hensyn til den enkelte 

deltagers skade, form og 

målsætning. Der sikres det, 

at resultatet og oplevelsen 

for den enkelte opleves 

langt mere målrettet.



Desuden tak til leverandører, udstillere, annoncører, læger,  
Hjemmeværnspolitiet, Fynbus, ASF, speakere og mange flere.

En meget stor tak for indsatsen skal også tildeles de hundredevis af frivillige hjælpere,  
der har gjort gennemførelsen af HCA Marathon mulig - jeres hjælp er uvurderlig!

Tak skal også lyde til borgerne i Odense for deres opbakning omkring arrangementet.

ALL YOU NEED TO SLEEP

Bergholdt.dk  •  VandCenter Syd  •  Odense Idrætspark

HCA Marathon
siger tak for et eventyrlige Marathon til



Af Henrik Lund Jensen

Gennem årene har en række speakere medvirket ved Odenses klas-
siske maratonløb. HCA Marathon lægger vægt på at have kompe-
tente og engagerede personer bag mikrofonerne. Speakernes job 
begynder et par uger før løbet med at modtage informationer om-
kring elitefeltet, praktiske forhold, ændringer i forhold til sidste år, 
sponsorer m.m. Dagen før er der briefinger, enten over en middag 
eller pr. telefon. 

Løbsspeaker glad for at komme til Odense
I år er Torben Joensen fra Esbjerg hovedspeaker for 17. gang: - Der 
var engang tilbage i 2001, hvor jeg fik et opkald: ”Vil du speake HCA 
Marathon?”. ”Ja tak, det vil jeg gerne”, var svaret. Og det har jeg 
ikke har fortrudt. Siden dengang for 16 år siden har jeg uden afbry-
delser været en del af et flot set up på forskellige lokationer i Odense. 

I de første år var start og mål ved Odense Congress Center (OCC) 
for siden hen at flytte til Universitetsområdet med en fantastisk op-
løbsstrækning. Siden 2008 har vi været i fine rammer ved Odense 
Idrætspark med opløb på Atletikstadion. Disse snart 16-17 år som 
speaker har givet mange oplevelser positive såvel som negative. 
Dog en stor, stor overvægt i positiv retning. Løbet har udviklet sig, 
og nu er vi 4-5 speakere, storskærm og en rigtig publikumsvenlig 
rute, der nu kæmper med letbanen, som sin ”værste modstander”. 
Jeg har under min deltagelse i HCA Marathon oplevet et tragisk 
dødsfald, fantastiske løbsrekorder, lært fantastiske mennesker at 
kende. Blandt de mange, jeg har lært at kende, er tidligere borg-
mester i Odense, Anker Boye, der i mange år agerede starter. Når 
Anker var starter, kunne jeg blot byde velkommen til ham. Herfra 
styrede han alt velforberedt og vidende med ordet i sin magt.

Under min deltagelse har jeg ligeledes lært fantastiske og enga-
gerede mennesker fra blandt andre Fjordager IF at kende. Folk, der 
ofrer en masse frivillige timer på at tingene skal gå op i en højere 
enhed. Og, det gør det! Hvis ikke alle disse engagerede menne-
sker tog deres tørn ville der ikke være et HCA Marathon. Ej heller 
uden ildsjælen med de små armbevægelser Torben Simonsen, det 
beskedne menneske, der har har sat Odense ”på landkortet”. Atter 
et løb venter. Skal vi se nye rekorder, og hvad vil Jens Strøm mon 
klæde sig ud som? Spændende momenter, der fortsat gør det sjovt 
at være en del af HCA Marathon.  

Der var engang. Jeg sagde ja tak til at speake HCA Marathon...
Tak for det!

Tidligere rekordholder med i speakerteamet
Torben Joensen, der også er kendt fra blandt andet Fyen Rundt 
gennem mange år, er speaker i start- og målområdet sammen med 
tidligere eliteløber - og tidligere mangedobbelte vinder og rekord-
holder i HCA Marathon, Gitte Karlshøj, der koncentrerer sig om 

ekspertkommentarer, gode ”sidste-minuts råd” til deltagerne og 
hjælper til med interviews i mål. Torben Joensen klarer under sine 
5-6 timers speakning ud over en stribe interviews før og efter løbet 
også de mange medalje- og præmieoverrækkelser, som det samlet 
tager over en time at få afviklet.

Nyt speakersted 
Ude på ruten er Ulrik Jensen klar ved mikrofonen på Flakhaven, 
hvor det nye 10 km-løb skal starte. Når de mange løbere på ”Løb 
de sidste 10 km” er sendt af sted, slentrer Ulrik ned ad Vestergade 
for at gøre klar til at speake i krydset mellem de to store gågader 
i city. I start- og målområdet er der kommet nyt mandskab til i år. 
Ved MiniMarathon-starten og ved halv- og helmaratonløbernes pas-
sage på vej i mål og på vej ud på anden omgang debuterer speaker 
Morten Basse Sørensen. Per Juhl speaker også på ruten.

I studiet på stadion ved den tre timer lange direkte streaming 
kommenterer Henrik Them, tidligere eliteløber. Them er blandt 
andet kendt fra Eurosport. Endelig er elitekoordinator Mads Stryhn 
i førerbilen, hvor han vil informere publikum ude på løbstræknin-
gen og komme med enkelte input til løberne og hjælperne på den 
21 km lange rundstrækning. 

God speak giver ekstra energi
Musik og speakning er en stor del af et løbsarrangement. Det for-
tæller journalist og løber Bjarke Vestesen, der første gang gennem-
førte HCA Marathon i 2007:  - Inden starten på et løb er der fokus 
på mange ting, og snakken går blandt dem, man står sammen med. 
Alligevel er det vigtigt at lytte til speakerne, som er med til at sætte 
scenen for det, der skal til at ske. Speakerne kan være med til at 
fjerne den sidste nervøsitet, inden det går løs, men de kan også give 
én sidste motivation inden starten. Og hen mod slutningen af et løb 
kan blot én enkelt bemærkning hjælpe på den trætte krop, siger den 
rutinerede motionsløber: - Når du er på vej de sidste par hundrede 
meter mod målstregen, gør det efter 42 kilometer ondt i kroppen. 

Men når pludselig éns navn bliver nævnt af speakerne, giver det 
fornyet energi. Brystet skydes frem, maven trækkes ind, og ens 
løbestil bliver pludselig meget pænere, ligesom det sidste overskud 
findes frem. Det er så vigtigt, at ens navn bliver nævnt i højttale-
ren, og jeg tror, man skal være en kold skid, hvis man ikke bliver 
påvirket af det på den fede måde. Man finder de sidste energireser-
ver frem og giver den gas, og det er takket være speakeren, siger 
Bjarke Vestesen, der også i tilskuerrollen er glad for de mange 
kommentarer: - Her oplever jeg speakerne som dem, der kan hen-
lede min opmærksom på, hvem der kommer i mål. Hvad jeg skal 
være opmærksom på, og han eller hun er med til at sætte nogle 
forventninger om gode og sjove oplevelser med løbet.

Når løberne skal tales i mål
Der lyder stemmer 
fra i alt syv dygtige 
speakere, når den 
18. udgave af HCA 
Marathon afvikles på 
den første oktober-
søndag. Det har stor 
betydning at få de 
rigtige kommentarer 
før start, at blive nævnt 
undervejs - og at blive 
budt velkommen i mål.

Gitte Karlshøj interviewer Louise Langelund Batting på Atletikstadion i 2015.

Torben Joensen interviewer før starten i 2015.



LØBER DU EFTER 
LAVE PRISER?

v/Grafisk Produktion Odense

Find flere gode priser på tryksager hos  www.digitaltrykodense.dk

Enkeltsidet A5 flyer

500 stk.

361,-
Prisen er ekskl. moms og forsendelse

I en stor flerstrenget idrætsforening, som Fjordager er med sine 12 afdelinger og små 
3.000 medlemmer, har vi mange højdepunkter i løbet af året.

HCA Marathon er absolut et af de store højdepunkter, hvor vi både har mange, der 
deltager i de forskellige løb, men endnu flere der er med som frivillig.

Ofte oplever vi, at man er udøver eller frivillig i egen sportsgren. Derfor er HCA 
Marathon helt specielt at være medspiller i. Det giver alle en mulighed for at sam-
arbejde og være social på tværs af afdelinger. Alle som har været med tidligere ved, 
at udover man får en oplevelsesrig dag, så får man også mulighed for at skabe nye 
relationer og i høj grad for at netværke.

Mange har været med i de 17 år HCA Marathon har været afholdt, og de er stadig 
at finde ved det 18. maraton. Det fortæller lidt om, at være frivillig i et veltilrettelagt 
arrangement med stor succes er noget man prioriterer.

At HCA Marathon er en succes fortæller de priser, som HCA Marathon er blevet 
tildelt i det forgangne år. Derudover er løbsdirektør Torben Simonsen blevet tildelt 
prisen ”Årets bagmand” ved Danish Running Award. Sejt, og stort tillykke til løbs-
direktør Torben Simonsen og hans team, skal der lyde fra Fjordager Idrætsforening.

Slutteligt vil jeg gerne takke alle de frivillige, som bakker op omkring HCA Ma-
rathon. Uden jer intet løb!

Louise Elkrog
Hovedformand Fjordager Idrætsforening

Fjordager  
Idrætsforening
- en medspiller i HCA Marathon
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Vores løsninger holder på alle måder
Servicefi losofi en hos Bluepack A/S er helt enkel: Dialogen er helt central – i 
kombinati on med åbenhed, troværdighed, viden, rådgivning og uddannelse.

Vi er samti dig helt kompromisløse, når det gælder kvalitet. For det har 
vores kunder brug for, at vi er. Kunderne har brug for emballageløsninger, 
der matcher de krav, de selv bliver sti llet over for fra egne kunder og myndig-
heder.

Et spørgsmål om kvalitet
Kvalitet er også et spørgsmål om sikkerhed. For eksempel for de fødevare- og 
medicinalvirksomheder, der skal leve op ti l nogle ekstremt skrappe krav ti l 
kvalitet. For den vognmand, der skal transportere store mængder af byg-
gematerialer. Eller for den håndværker, der skal modtage og arbejde med 
materialerne.

Alle har de brug for, at vi ved, hvad vi har med at gøre – og at vores løsnin-
ger holder på alle måder. Også når de bliver testet af myndigheder og andre 
eksterne aktører. Det er også derfor vi i dag er ISO 9001 certi fi cerede – så 
har vi papir på det.

Corporate Social Responsibility
Hos Bluepack A/S er CSR en naturlig del af hverdagen – og i vores måde at 
agere på i forhold ti l vores omverden. Vi vurderer akti vt vores leverandører 
og den måde de fremsti ller produkterne på.

Vores holdninger og værdisæt gør vi gerne synlige over for vores samar-
bejdspartnere og opfordrer dem ti l at tage tankerne ti l sig. Det gælder især i 

Indien, hvor vi investerer i forskellige støtt eprogrammer – bl.a. i samarbejde 
med Udenrigsministeriets repræsentanter i det enkelte område.

Akti v miljøprofi l
Med en veldefi neret profi l på CSR-området (bl.a. arbejdsmiljø og socialt en-
gagement) er det kun naturligt, at Bluepack A/S har en akti v miljøprofi l, som 
vi alle bidrager ti l i det daglige.

Alle medarbejdere sorterer deres aff ald med folie, pap, papir og jern som 
de største mængder. Sorteringen giver os mulighed for at levere aff ald med 
en meget høj genbrugsværdi. Det betyder, at vi – modsat mange andre 
virksomheder – ikke skal betale for at afl evere vores aff ald. Samti dig har vi 
etableret solcelleanlæg på taget af vores hovedkvarter, så vi er 100 procent 
selvforsynende med strøm.

ANNONCE

Bluepack har vind i sejlene med CSR

BLUEPACK A/S · Havnegade 5-9 · DK-5100 Odense C  
Tlf. +45 66 11 58 32 · info@bluepack.dk · www.bluepack.dk

”Vi er medlemmer  af UN Global Compact og som leverandør arbejder vi eft er en særlig Code of Conduct, som betyder at vi også skal kunne 
redegøre for arbejdsforholdene hos vore udenlandske samarbejdspartnere. De er jo som led i værdikæden, med ti l at tegne helhedsbilledet 
af vores virksomhed. Det er værdier som vores kunder sætt er pris på.”

Adm. dir. Poul Strandmark, Bluepack



Af Henrik Lund Jensen

Odenses borgmester er ikke kun ude, når der skal klippes snore og 
modtages fine gæster. Peter Rahbæk Juel er også aktiv motionist. 
Fem dage før sin 40-års fødselsdag er han klar i løbeskoene og 
med startnummer på brystet:  - Lysten til at melde mig til HCA 
½ Marathon er kommet hen over foråret. Jeg har været med til at 
starte et løbeprojekt, en bevægelse op her i byen: Karmarunner 
Odense. Vi mødes hver tirsdag nede i Munke Mose. En lokal iværk-
sætter har udviklet en app, som Karmarunners benytter.  Gennem 
Karmarunners kan du donere penge, når du er ude at gå eller løbe 
og dermed støtte forskning indenfor specifikke sygdomme, støtte 
organisationer, der arbejder aktivt for at passe på vores dyrebare 
klode, udbrede kendskabet til specifikke sygdomme og forsknin-
gen indenfor disse, hjælpe mennesker i akut nød, eller hjælpe til at 
forbedre menneskers levevilkår. Jeg har siden min tid som rådmand 
været opmærksom på sindslidelser og psykiske sygdomme, som 
mange børn, unge og voksne desværre har, og som også er tabu-
belagt. Gennem Karmarunners er jeg med til at støtte f.eks. SIND, 
Odense. Biproduktet har været, at jeg er kommet i bedre form. Ved 
Eventyrløbet gik det fint på 10 km, faktisk blev jeg lidt chokeret 
over tiden i mål, som jeg først læste om dagen efter. Så fik jeg mo-
det til at tage udfordringen op. Kan jeg klare en ”tier” i terræn, så 
kunne det også være sjovt at tilmelde mig en halv maraton. Ikke for 
at præstere en bestemt tid, for det kræver nok mere træning end de 
en-to gange om ugen, hvor jeg er ude at løbe. Som borgmester har 
jeg en travl hverdag, så jeg kan ikke udføre et større, struktureret 
træningsprogram. 

Oplevelse i løbeskoene
Borgmesteren har på løbsdagen set mange løbere passere forbi: 
- Jeg bor jo i Skibhuskvarteret, og hvert år, når løberne passerer 

under HCA Marathon, så elsker jeg at kigge på. Lysten har været 
der til at løbe med, og nu er tiden kommet. Paradoksalt nok mens 
jeg har haft mest fart på i mit arbejdsliv. Min træningsbaggrund 
fra ungdommen har været håndbold i min barndomsby Skjern på 
forholdsvist højt niveau og her i Odense mest for hyggens skyld. 
Så jeg ved godt, hvornår jeg er i form. Jeg har deltaget i flere andre 
løb i Odense, f.eks. DHL Stafetten, Odinsbroløbet og Skibhuslø-
bet. Men det er første gang, jeg skal deltage i et løb gennem byens 
centrale gader. Jeg glæder mig til at opleve byen i løbeskoene. At 
mærke det medspil fra byen, der findes omkring HCA Marathon, 
siger Peter Rahbæk Juel, der også har rosende ord til Odense som 
en virkelig god by for løbere.

Løb på højt niveau
Borgmesteren er begejstret over løbernes muligheder: - Det er 
fantastisk og unikt. Byen griber løberne med fine, grønne områ-
der, parker og stisystemer. Omstændighederne for løb er gode. 
Der findes mange gode fællesskaber omkring løb, som det også er 
positivt at opleve. Jeg har også klart bemærket den høje kvalitet 
og opmærksomhed, som de mange løbsarrangementer i byen kan 
fremvise. Der er stor respekt om de store løb, som tiltrækker løbere 
fra mange nationer. Vi kan godt tillade os at give hinanden et klap 
på skulderen over dette. På søndag gælder det 21,097 km gennem 
Odenses gader. Jeg ser frem til publikums opbakning og support 
også fra dem, jeg kender, ude på de svære stræk til sidst. Tiden går 
jeg ikke så meget op i. Det vigtigste er at få en god oplevelse og 
gennemføre.

Borgmesteren  
snører løbeskoene

Peter Rahbæk Juel 
glæder sig til at mærke 
stemningen, når han 
skal løbe gennem sit 
eget kvarter og hele 
byen
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Strandvejsløbet 10 KM

Flad, hurtig og utrolig smuk rute
Lørdag den 17. marts 2018.

Tilmelding til begge løb
åbner den 8. sept.
Tilmelding kun til

Lillebælt Halvmarathon
åbner  den 27. september
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Husk:

Lillebælt CROSS

d. 11/11-17

"Et rigtigt crossløb"



  www.nordfynsbank.dk

Nordfyns Bank 
ønsker dig 
et godt løb


