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Her ses et par af løberne fra Hjemmeværnets hold ved Copenhagen Marathon 2014. Foto: Bo

Holbo Rasmussen 

Copenhagen Marathon domineret af Hjemmeværnet 

For 10. år i træk stillede Hjemmeværnet med et hold til Copenhagen Marathon.

Denne gang med det største enkelthold.

19-05-2014 - kl. 10:23

Af Ulrik Meinert-Medici

91 løbere fra HJV startede ud på ruten. Det var præcis 40 løbere mere end det

næststørste hold i løbet, og de 80, der gennemførte, fortæller samstemmende, at HJV

logoet var synligt og blev bemærket på hele ruten. Dagens motto var “Show of force”, og

lige fra morgenstunden gjorde vi os bemærket, da vi leverede løberne i startområdet i en

kolonne af 8 stk. MAN13.

Stabschefen, brigadegeneral Peer Sander Rouff, sagde godmorgen til hele holdet

og fortalte, hvor stolt han var over synet af så mange dedikerede og aktive soldater. Ved

samme lejlighed overrakte stabschefen de første 10 års tegn til 5 løbere.

Brigadegeneral Peer Sander Rouff overrækker 10 års tegn. Foto Bo Holbo Rasmussen.

Starten gik i god ro og orden, og at hjælperne fra STHVK KBH havde knoklet som bæster

fra dagen før, var der ikke nogen, der kunne mærke på deres humør. Alle var smilende,

glade og top motiverede for at give løberne så god en oplevelse som muligt, og selv da

regnen begyndte, (og DET gjorde den), var humøret højt, og alle gjorde en fantastisk

indsats.

Vi havde i år valgt at gøre lidt ekstra ud af udstillingsdelen og havde i den forbindelse

besøg af MHV 907 Hvidsten, som hele dagen havde åbnet dørene for nysgerrige

landkrabber. Flyverhjemmeværnet viste, hvad de kunne, og rydningsassistenterne samt

HVK Rosenborg (Eksercitskompagniet) havde spændende udstillinger på det grønne

område, som Hjemmeværnet efterhånden er fast gæst på i forbindelse med Copenhagen

Marathon.

Sidst og absolut ikke mindst havde vi medbragt sanitetstraileren fra STHVK København.
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Det viste sig at være en klog disposition, som dagen udviklede sig. Et utal af

underafkølede løbere blev pakket ind, masseret og forkælet af vores kompetente

sanitetsfolk. Enkelte løbere, der faldt om af udmattelse lige ud for vores område, blev

tilset af vores folk, som var hurtigere fremme på stedet end Røde kors samaritterne, der

ellers står for førstehjælp ved dette arrangement, og en kvinde, der havde pådraget sig et

par slemme flænger i ansigtet efter et cykelstyrt, blev behandlet i vores trailer, inden vi

måtte sende hende videre til “systuen”.

På løbersiden viste det sig som en hård dag for de fleste. Enkelte nåede i mål inden

regnen. Det gjaldt især vores debutant på holdet, Mikkel Buus Paustian fra HVK

Vesthimmerland, som med 3:15:02 blev hurtigste løber for Hjemmeværnet i år. Michael

Burmester blev som sædvanlig nr. 2, og på trediepladsen kom Andreas Baltzersen, som

dog blev nr. 8 i kategorien M15-19.  Hurtigste kvinde hos Hjemmeværnet var Lisbeth

Borgermann Funder fra HVK Taastrup i tiden 4:20:56.

I år gik vandrepokalen for største tilmeldte distrikt til HD København med 15 løbere, og

allerede i skrivende stund har flere løbere henvendt sig for at høre, hvornår de kan melde

sig til næste års løb, som bliver afviklet 25. maj 2015. Denne gang SKAL vi over 100

løbere, og derfor er det en god ide, at man allerede nu begynder at indstille sig på datoen.
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