
 

Ella Grimm Danmarksmester i Triatlon. 

Fredericia Triatlon klub arrangerede i weekenden danmarksmesterskaber i Triatlon på den olympiske 

distance: 1500 m. svømning, 40 km cykling og 10 km løb.  

Mesterskabet blev afviklet i den gamle garnisionsby Fredericia, hvor de historiske volde, der tidligere har 

dannet rammen om triatlon VM på lang distance, atter udgjorde kulissen for store begivenheder og satte 

250 af landets fornemmeste triatleter i stævne. 

Fredericia Øster Strand lagde vand til de 1.500 m. svømning, hvor temperaturen kunne snige sig op på 

beskedne 14,1 gr. celsius. Det gjorde den næsten eksotiske og solbeskinnede kulisse, lidt mere dansk. 

 

40 km enkeltstart på cyklen, med en frisk vestenvind som modspiller, gjorde sit til at atleterne ikke kom 

sovende til medaljerne. 

Den afsluttende løbetur på 10 km omkring Fredericia Vold var prikken over i-et, der hvor blæsten ikke satte 

løberne i stå, var der læ med høje temperaturer i det smukke solskinsvejr. 

Langgarverne høstede 3 medaljer; Ella Grimm blev Danmarksmester og guldmedaljevinder i klassen 

kvinder 65-70 med 3:11:29. Den tidligere Danmarksmester i maratonløb og Veteran-verdensmester også i 

marathon, var aldrig truet på sin vej mod Danmarksmesterskabet.  

Flemming Jensen vandt Bronzemedalje i klassen  60-64 vandt med 2:50:57. På trods af en diskutabel 

tidsstraf på 2 min, formåede Flemming alligevel at tage 3. pladsen. 

Pelle Grønberg også bronze i klassen 40-44 år med  2:08:23, selvom han under svømningen havde en 

meget alvorlig tête-a-tête med en stor væmmelig brandmand. 



 
 

  

Carina Møller blev nr. 4 i 45-49 år kun et minut fra podiet, Pouline Wagtberg blev nr. 11 i 18-39 år, Kasper 

Andersen blev nr. 4 i 18-39, Nickolai Thoms blev nr. 22 også i 18-39 og Poul Erik Tobiasen blev nr. 19 i 

2.47.18. 

Desuden kunne man i kvindernes eliteklasse, se den kommende OL-deltager Line Jensen demonstrere, 

hvorfor lige netop hun, sammen med Helle Frederiksen, skal repræsentere Danmark ved de kommende 

Olympiske Lege i London. Ingen tvivl om den sag. Line satte konkurrenterne til vægs og vandt med bred 

marginal. 

  



 
 

  

 

 

 


