
Peter Helmer satte dansk rekord 

Dansk dominans i Husum maratonløbet 

Husum 3. Vinter-Marathonløb blev for tredje gang en dansk triumf, idet Fremad Holbæks 

Peter Helmer gentog sidste års sejr. Denne gang i ny dansk rekord 2.19.14.4 time. Det var 

ikke helt uventet, at der blev sat dansk rekord i dette løb – spørgsmålet ”specialisterne” 

imellem var blot, om det blev Gert Kærlin, der havde vist fin form med stigende tendens 

gennem hele vinteren, eller Jørn Lauenborg, som søndagen forinden i Aksel Jensenløbet 

havde løbet overbevisende, der skulle have rekorden. 

Men Peter narrede dem altså. Sent skal undertegnede glemme synet af den store sjællænder 

der med skum ”for boven” og i ensom majestæt kom gungrende hjemad ved 23 km mærket. 

Tyskeren Horst Weis, Jørn Launborg og Gert Kærlin var løbet langt agterud, og det lyste 

Peter ud af øjnene at dette tempo skulle holdes. 

Peters mellemtider i rekordløbet var: 5 km: 16.55 - 10 km: 33.55 - 15 km: 50.50 - 20 km: 

1.07.30 - 20.1 km: 1.11.07 - 25 km: 1.23.30 - 30 km: 1.39.35 - 35 km: 1.55.35 - 40 km: 2.12.0 og 

altså sluttiden 2.19.14.4. 

Men bag Peter skete der noget. Jørn Launborg havde sluppet taget i ham, og efter 

vendepunktet forsøgte han at komme i kontakt med Peter igen. Det kunne ikke lade sig gøre 

og umiddelbart efter 23 km steg den lange odenseaner om bord i en ledsagerbil. Bagefter 

ærgrede han sig, for som han sagde: ”Man ku’ sg’u da ikke vide, at han løb så stærkt!” 

Gert Kærlin satte personlig rekord med ca. 3 minutter, hvilket var meget fint i betragtning af, 

at han måtte ”i grøften” med dårlig mave. På 4. pladsen viste Mogens Findal, at ”de gode 

gamle dage” er ved at vende tilbage. 

I alt 49 danskere gennemførte løbet, og som sædvanlig blev der mange personlige- 

klubrekorder. Uden at fremhæve nogen, må man vel nok sige, at den 20 årige Jørgen Berlings 

2.31.55.0 er absolut bemærkelsesværdig. Sender AGF’s ledere en rekordblanket til Husum, er 

det vel ikke utænkeligt, at rekord og statistikudvalget anerkender resultatet som dansk 

juniorrekord. 

For øvrigt vandt AGF holdløbet med tiden 7.31.11 – holdet bestod af Berling, Jørgen Jensen, 

og Jørgen Trangbæk. 

Fra hele landet var maratonløbere i denne week-end draget mod grænsen, og på 

vandrehjemmene i Kollund, Haderslev, Tønder og mange andre steder overnattede de løbere, 

der ikke ville op på ugudelige tidspunkter for at nå frem til kamppladsen pr. bus samme dag. 

Af løbere man ellers ikke møder på den lange landevejstur kan nævnes den 15 årige Per 

Hoffmann fra Ben Hur, der i fin stil kom hjem i ny seniorklubrekord 2.49.44. Den danske 

mester i 400 m hæk, Lars Ingemann fra Trongården var der også. Han vidste at selvom 

maratonløbet er over 100 gange længere end hans specialdistance, så mestrede han også det. 



Han fik en fin juniorrekord med hjem til Trongården med 2.48.04. Svend Knudstrup, HFS, var 

med sine 17 år løbets tredje yngste deltager, og han klarede sig også fint med tiden 2.46.39. 

For øvrigt blev løbet en dansk dobbelt triumf, idet vi ikke alene fik en dansker i spidsen af 

herrernes løb. Også i damernes løb blev det til dansk sejr – oven i købet dobbelt sejr. Løbets 

yngste deltager, den 14 årige nørrebropige Nina Koustrup, HFS, overraskede alle ved at vinde 

i næstbedste danske tid gennem tiderne 3.08.24. Lone Dybdahl, Åbyhøj, havde sin første start 

på maratondistancen, og hun fik en fin debut med 3.09.29 – tredjebedste tid gennem tiderne. 

En tid under 3 timer må være indenfor mulighedernes grænse allerede i år for begge piger. 

Favoritten Karin Pagård lå godt ved vendepunktet, men ved 30 km måtte hun stoppe på 

grund af dårlig mave. 

De danske resultater, der optager de første 49 pladser af 1974’s ”Marathonklubben” ser sådan 

ud: (Man bedes bemærke, at vi for fremtiden vil forsøge at få løbernes fødselsår med på listen.) 

bis. 

1: Peter Helmer (47) Fremad Holbæk 2.19.14.4 

3: Gert Kærlin (50) AK 73  2.26.24.0 

4: Mogens Findal (40) Rødovre AC  2.26.36.0 

5: Jørgen Jensen (44) A G F  2.27.40.0 

6: Carsten Andersen A A K  2.28.33.0 

Osv. 

 

 

 


