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Danske Jimmy Johnsen var lige ved. Men Tim Berkel vandt Challenge 
Copenhagen.

AF  PER MUNCH
Ved 38 km lå Jimmy Johnsen side om side. Men nej. Sidste års vinder, Tim Berkel havde 
alligevel mest overskud til de sidste godt fire km.

Vinderen på kvindesiden, Rebekah Keat, kommer også fra Australien. Begge vandt også 
Challenge i København sidste år.

FØLG MED se mellemtider og sluttid her
Det var ellers lige så spændende. Stille og roligt fik danske Jimmy Johnsen ædt sig ind på 
Tim Berkel, sidste års vinder fra Challenge Copenhagen.

Ved 38 km og lå de to triatleter side om side. Publikum på Christiansborg Slotplads hørte 
nyhederne og jublede. Ville han kunne holde hjem? En hjemmesejr er altid populær.

Men et kvarter senere er det Tim Berkel, der kommer først og triumferende om hjørnet til 
opløbet. Laver en lille sejrsdans og hidser publikum op til larm, inden han bryder målstregen 
og stiler mod champagnen. I tiden 8 timer 11 minutter og 15 sekunder.

Jimmy på knæ
Lidt senere, og lidt mere slukøret, kommer Jimmy Johnsen, der trods alt kan bryste sig med, 
at han indtil et kvarter før mål holdt trit med en af verdens bedste atleter.

LÆS ARTIKELJernmænd fik morgensol og 17,4 grader vand
Vel inde over målstregen går Jimmy i knæ. Så lægger han sig ned på ryggen og tager sig til 
hovedet. En samarit kommer ilende. 226 km i alt. Svøm, cykel og løb. Og så er der 35 
sekunder, der skiller de to atleter, der har kæmpet siden kl. 7 i morges på Amager Strand.

Nummer 3 blev Dejan Patrcevic fra Kroatien, 1 minut og 3 sekunder efter vinderen.

Svensk cykelmaskine
Og hvad skete der så lige med svenske Björn Andersson, kaldet ’cykelmaskinen’, der som 
den første løb ud på løberuten med mere end 20 minutter ned til nærmeste konkurrent?

LÆS ARTIKELSvensk jernmand først over Geels bakke
Efter en fantomcykeltid, 4 timer og 19 minutter, altså 180 km med en gennemsnitstid på 42 
km, måtte Björn Andersson stille og roligt se sig overhalet på maratonløbet langs 
havnefronten.

Og han er stadig ikke i syne, da løbets første kvinde kommer i mål, også sidste års vinder, 
Rebekah Keat fra Australien. Hendes til blev 8 timer 52 minutter og 42 sekunder.
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