
Fantastisk tur til Hamburg 
 
 10 bammere havde valgt at rejse med Marathon Travel til Hamborg for at løbe marathon, de 10 var Tove 
og Hans Erik, Peter og Villy, Michael og Helle, Joan og Susanne, Eva og Claus. Turen startede lørdag 
morgen hvor der var afgang fra rastepladsen ved Tange sø i dejlig solskin, så der var store forhåbninger 
til løbet, specielt de 3 debutanter Joan, Helle og Peter var spændte. Afsted kom vi, efter nogle 
opsamlinger gik turen sydover, hvor vi ankom til Hamborg først på eftermiddagen. Efter en lille 
udpakning, gik vi op til messehallerne, for at hente vores nummer, det var også rart lige at få rørt 
benene. På hjemturen rundede vi lige målområdet for at aftale et sted at mødes dagen efter. Vel hjemme 
på hotellet blev der lige slappet lidt af, inden vi skulle ud og spise, vi havde reserveret plads på en god 
restaurant, sammen med de andre bammere der også var nede for at løbe. 24 var vi og vi fik masser af 
pasta, efter et godt måltid, gik vi hjem for at gøre klar til den store udfordring, dagen efter, folk gik tidlig i 
seng, da løbet allerede startede kl. 9. 
 
 Søndag morgen, mødtes vi til morgenmad, hvor de sidste detaljer blev diskuteret, bla. hvor meget tøj 
man skulle løbe i, da det blæste noget, klokken blev 8.15 og der var afgang fra hotellet mod starten, vi 
mødtes lige ved vores mødested, for sammen med de andre bammere at ønske hinanden god tur. 
Herefter gik vi i start boksen, klokken slog 9 og af sted det gik, solen skinnede og der var højt humør, og 
mange tilskuere, efter 10 km. Kom vi ned forbi havnen, hvor der var helt vildt mange mennesker, lige 
pludselig er der en der råber, kom så Claus, man kigger ud til venstre og der hænger Villy som var vores 
super supporter i en lygtepæl og råber at det ser godt ud, hvor længe han hang der melder historien ikke 
noget om, men da pigerne kom ned til havnen hang han stadig i lygtepælen, han sprang ned og løb lidt 
med for lige at sige at de også så godt ud. Så kom der et lang stykke på ruten i modvind, så det var bare 
med at løbe bag nogle som kunne trække en, ud til 32 km. Hvorefter der ville være en del medvind 
hjemad, ude ved 30 km var der også en del tilskuere, men det var ikke nemt for bam heppere at komme 
der ud og så nå tilbage til mål. Ved 38 km gik Hamborg helt amok, en fuldstændig vild stemning fik 
humøret en tak opad, inden de sidste km. Og lige pludselig var han der igen, (Villy) dog ikke hængende i 
en lygtepæl men stadig med en melding om at man så godt ud, selv om man ikke lige følte det sådan. 
Pigerne fik en stor peptalk, om hvor godt de var løbende, Eva fik desværre ondt i knæet ved 33 km. Og 
måtte slippe de andre piger, men Villy råbte af os alle, han sprang ind og klappede Eva på skulderen og 
en salme om at hun nok skulle klare det. Debutanten Peter havde tidlig i løbet fået sidestik, som han 
døjede med, men han kæmpede videre, han nåede ud til Villy som sprang ned og løb sammen med ham 
de næste 1,5 km. Endelig kunne man se målet, de sidste kræfter blev fyret af hen over den røde løber 
som var lagt ud i dagens anledning. Undertegnede havde et super løb, og kom hjem i ny Pr. 2.52.00. 
Michael kæmpede det bedste han kunne, men bakkerne på ruten var åbenbart for hårde, så han kom ind 
på 3.00.16 men han havde ikke mere at give af, så han var trods alt tilfreds. I målområdet ventede 
Michael og Claus på om der kom andre ind, Morten og Roy så vi, inden vi skyndte os hjem på hotellet, for 
at få et hurtigt bad så vi kunne komme op og heppe pigerne og Peter ind. Roy, Michael og Undertegnede 
stod ved 41.5 km. Og så en masse løbere kæmpe det bedste de havde lært. Vi snakkede om hvor hurtig 
Hans Erik ville løbe, det var vi så lidt i tvivl om. Men han måtte være i mål, tiden havde rundet 4 timer, da 
vi endelig mødte ham, havde han også sat ny Pr. 3.37.29, så han var rigtig godt tilfreds. Pludselig kom de 
3 damer Joan, Susanne og Helle, vi råbte alt hvad vi kunne, de så glade ud, de var også tæt på målet, de 
kom ind på den flotte tid 4.33.31, det vil sige Susanne og Helle gjorde, Joan løb lidt hurtigere nemlig 
4.33.30. Vi ventede lidt mere inden vi ville gå ned til målområdet, for om de sidste bammere ikke kunne 
komme forbi, pludselig kommer Tove løbene, hun havde også haft et fantastisk løb, så godt ud og løb 
også hjem i ny Pr. 4.52.29. Kort efter Tove kom Eva små løbende, med store smerter i knæet kæmpede 
hun de sidste meter hjem med en tid på 4.53.55. Peter kunne vi ikke lige se, men vi gik ned til 
målområdet for at mødes med de andre. Efter et telefon opkald til Villy hørte vi godt om Peter som var 
tæt på mål. Efter 5.29.25 kom han i mål, rigtig glad over at det lykkedes til trods for sidestik. 
 
 Vel tilbage på hotellet fik vi en velfortjent øl, inden vi gik på værelserne for at slappe af inden vi skulle ud 
med Marathon Travel og spise sejrsmiddag. Og lad os sige det med det samme vi fik kød som aldrig før, 
det var på en brasiliansk restaurant, de kom ind med store spyd, den ene med gris, og en anden med 
okse, og vi fik kylling, kalkun, lam, osv. Til sidst sagde man pænt nej tak, tjeneren smilte, de vidste godt 
at kødet var på vej ud af ørene, så meget fik vi. Efter lidt dessert blev vi kørt hjem til vores hotel. Hvor vi 
gik på hovedet i seng efter en dejlig dag. 
 
 Mandag morgen efter et stort morgen måltid tog Hans Erik, Tove, Villy og Peter på busrundtur, som var 
meget interresant, resten gik på shopping, så kunne man lige få lidt gang i benene igen, selvom de var 



noget ømme. Klokken 14 gik turen hjemover i dejlig solskin, som en perfekt afslutning på en helt igennem 
god tur. 
 
 Pigerne, Peter og Claus takker Kim Ilsvard for et super træningsprogram, som endnu en gang har vist sit 
vær. 
 
 De 10 bammere (Claus) 
 

 


