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Første kvinde op af vandet. Her afslutter den første kvindelige deltager svømmeruten i Challenge Copenhagen, og     kommer på land over for Femøren   
i Kanalen på Amager.     
Foto: Erik Refner

Mere end 125.000 så jernmændene
Af Kristoffer Friis  Mandag den 15. august 2011, 09:44
Det blev til australsk dobbeltsejr i Challenge Copenhagen. Danske Jimmy Johnsen var tæt på.

SE ALLE BILLEDERNE FRA COPENHAGEN CHALLENGE 2011
Kongedistancen. En ironman. Vanvittigt.

Det blev til en australsk sejr over de københavnske ironmen. Tim Berkel vandt også sidste år. I år blev tiden 
8:11:15. Det var ellers lige ved og næsten. Spændingen var intakt helt frem til mærket ved 38 km, hvor danske 
Jimmy Johnsen lå side om side med jernmanden fra Down Under. Men det blev ikke til hjemmesejren, selvom et 
talstærkt publikum ellers forsøgte at mane ekstra kræfter ind i den 31-årige danske triatlet med tilråb og 
klapsalver. Jimmy Johnsen kan så glæde sig over, at han holdt trit med en af verdens bedste atleter næsten frem til 
målstregen. Han kom i mål 35 sekunder senere end Tim Berkel.

Se alle billederne fra Copenhagen Challenge 2011 
Triatlon-distancen under Challenge Copenhagen trak også i år nye deltagere og fortsætter med at vokse. Også i 
antallet af publikummer. Arrangøren vurderer, at der var væsentligt flere end sidste år.

- Dagen er gået helt fantastisk. Vi er stolte og glade. Der har været virkelig mange tilskuere både på ruten og inde 
ved målområdet. Sidste år var der 125.000 tilskuere - i år har der været mange flere. Det er tydeligt, at 
københavnerne gerne vil have denne her slags events i byen, siger arrangør Thomas Veje Olsen.

Rebekah Keat blev vinder af distancerne på kvindesiden. Også hun kom fra Australien og vandt Challenge i 
København sidste år.

Det er 2. gang, at Challenge Copenhagen er blevet afholdt. Den klassiske 'jernmands'-distance blev opfundet på 
Hawaii i 1977 af tre marinesoldater og består af 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,195 km løb.
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