
Batman Cannonball Marathon nr. 38 Dato: 08.10.2020

Halvmaraton

Nr. Navn Køn Tid Lap Km Bemærkning

1 Ricky Batman Andersen M 01:47:07 4 21,1 B M

2 Martin Price M 01:47:05 4 21,1 B M

3 Stine Price K 02:09:48 4 21,1 B M

4 Marlene Sørensen K 02:07:39 4 21,1 B M

5 Ole Olesen M 02:09:50 4 21,1 B M

6 Helle Aatofte Rasmussen K 02:09:48 4 21,1 B M

7 Susanne Billeskov Kæmpe K 02:07:24 4 21,1 B M

8 Nicolai Møller M 01:47:21 4 21,1 B M
Nicolai havde debut hos Batman Cannonball. Med 5 fornylig 
løbet marathon i benene, deri blandt Fåborg Sund Marathon 
i lørdags, løb, Nicolai frisk til. Nicolai har ca. 30 maraton, så 
mon ikke vi ser mere til ham mod de 100?
Ole Olesen havde debut på ruten og tog 30 min af sin tid i 
forhold til sidst han løb hos os. Det er en forbedring som 
siger spar to. Stærkt, løbet.
Susanne løb sin 10. Batman Cannonball Marathon på 6 
måneder...også glemte jeg det. Undskyld Susanne. Og du er 
så sød overfor for os, også glemte jeg det. Jeg håber, du 
kan tilgive?
Stine og Helle havde en rigtig tøsetur. Et af de løb, hvor der 
bliver talt om alt hele vejen. Det så mega hyggeligt ud. Da 
de kom over målstregen sammenlgnede de lige tider, og 
Stine vandt med 1 sekund, men den hårde dommer gav 
dem samme tid. Det lod Stine som om hun var skuffet over, 
med et glimt i øjet, og så grinede de to kvinder. 1 sekund 
kommer ikke til at skille dem ad :-).
Martin løb meget stærkt i forhold til hvad han plejer. Jeg tror 
Martin. Nicolai og Ricky strakte ben i dag. De skulle lige 
prøve hvad kræfterne kunne. Alt i alt endnu en skøn 
løbedag. Vi ses onsdag d. 14. oktober kl. 16.

Batman Cannonball Marathon nr. 38. Der 
blev ikke maraton denne gang. Der var to 
deltagere og hvis Lone ikke havde løbet 
ultra, så havde der kun lige været 3 
deltagere. Så maraton blev ikke afviklet, da 
den ikke tæller med 2 deltagere.
Til gengæld mødte 8 klar, parat til start, 
deltagere op.
De trodsede det noget ustadige regnvejr. 
Marlene fik det så varmt, at jakken røg, og 
halvmaratonen blev gennemført i korte 
ærmer.
4 mænd og 4 kvinder deltog. Det er rart med 
lige fordeling.


