
http://www.cykelmagasinet.dk/ 

http://www.cykelmagasinet.dk/H%C3%B8jsp%C3%A6ndt_drama_i_Challenge_Copenhagen.aspx 

Højspændt drama i Challenge Copenhagen
Australske Tim Berkel og danske Jimmy Johnsen leverede åndeløst drama på de sidste 8 
jernhårde km løb af dagens strabadser i KMD Challenge Copenhagen - irondistancetriatlon 
midt i København og Nordsjælland.

AF: Andreas Pedersen 15. august 2011 kl. 13:33  //  FOTO: Paul Phillips/Competitive Image

Efter 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,2 km løb kunne Tim Berkel for andet år i 
træk hæve armene som vinder efter en mere end spændende afslutning. Jimmy Johnsen 
måtte give fortabt på de sidste km efter indædt at have løbet ind på Tim Berkel og hentet 
ham med 8 km tilbage.

Over 100.000 tilskuere langs maratonruten i København så drama på højeste plan, da to 
dødtrætte jernatleter skiftedes til at angribe hinanden i hidsige angreb, og til slut kunne 
Berkel fejre sin anden triumf i træk ved KMD Challenge Copenhagen. Jimmy Johnsen 
kom ind på en meget flot 2. plads blot 35 sekunder efter.
Tim Berkels vindertid: 8:11:15 (svømning 48:24, cykling 4:33:18, løb 2:46:16). Jimmy 
Johnsen: 8:11:50. (svømning: 47:40, cykling 4:36:55 og 2:44:02 maraton.)

Publikum vidne til vildt drama
De to atleter anerkendte efterfølgende hinandens præstationer og kunne trods alt dele en 
svedig omfavnelse i målområdet efter en fantastisk fight. Kroaten Dejan Patrcevic blev 
nummer 3 lige foran danske Mads Vittrup-Pedersen, der afsluttede med et fænomenalt 
maraton på 2:38:59.

- Jeg er ekstatisk over at forsvare min titel, for det har jeg ikke prøvet før. Jeg elsker 
smukke København og publikum var igen i år helt fantastiske. Jimmy pressede mig hårdt, 
og jeg skar tænder de sidste 8 km, hvor vi virkelig kæmpede hårdt om sejren, sagde Tim 
Berkel efter sejren.

Jimmy Johnsen anerkendte australierens sejr og var stolt over den flotte fight.

- Jeg kører et godt løb i dag og tror jeg har ham til sidst, hvor vi rykker på skift og presser 
hinanden helt i bund. Han får dog et hul med et par km igen jeg ikke kan lukke, og jeg 
kan næsten ikke mærke mine ben nu. Jeg er glad og stolt over min præstation, tilføjede 
Jimmy Johnsen.

Dobbelt op til Keat
Også australske Rebekah Keat forsvarede sin titel fra sidste år med tiden 8:52:42 og 
udtalte efter løbet, at hun var meget glad for at være tilbage i København.

- Jeg er så glad for at være tilbage for at forsvare min titel, og det er helt sikkert, at jeg 
kommer tilbage igen næste år. Tilskuerne ude på ruterne har været helt fantastiske - de 
bedste jeg nogensinde har oplevet ved en konkurrence, sagde hun.

Karina Ottosen blev bedst placerede dansker med en 4. plads i tiden 9:42:59.

Højt niveau på hurtig rute
Både svømning, cykling blev generelt gennemført i hurtige tider. Den hurtigste tid på 
svømningen for mænd blev delt af briten Stephen Bayliss og danske Fredrik Seistrup, der 
kom op af vandet i tiden 45:22. På cyklen var det svenske kraftværk Björn Andersson, 
der kørte bedste tid, 4:19:47, og på løbet satte Mads Vittrup-Pedersen altså hurtigste tid i 
2:38:59.

Hos kvinderne var briten Jodie Swallow hurtigste svømmer i tiden 46:34, mens vinderen 
Rebekah Keat satte hurtigste cykeltid og maratontid med henholdsvis 4:54:41 og 3:05:02.
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