Windgather Fell Race 21,7 km. søndag d. 13. oktober ´13.
Vi havde taget turen til England (Peak District) for at løbe et Fell Race. Vi ankom til Manchester
dagen før løbet, hvor vi lejede en bil og kørte mod vores hostel. På vejen besøgte vi en løbebutik,
hvor vi fik købt energibarer og vandtætte regn/løbebukser. Ja det var noget af det udstyr, man skulle
have med på turen inkl. kompas, fløjte og kort. Vi ankom til vores overnatning i Peak District.

Super hyggeligt hostel, hvor vi overnattede.

Vi fik spist pasta samt kigget på kort og kompas.

Det forlyder, at Karin var meget tidligt oppe søndag morgen. Vi andre sov vist lidt længere.
Vi kørte til startområdet ved byen Buxton. Her fik vi startnummer og sidste kig på vejret, det så
ikke så godt ud - overskyet med regnbyger.

Søndag kl.11.00 gik starten sammen med 180 andre fellrunners, som forudset tåget, diset, en smule
regn – og ingen sol. Den første km. på en lille asfaltsti - inden det gik opad. De næste ca. 7 km. gik
nedad, derefter gik det opad igen fra 9 km. til omkring 15 km. steg terrænet, til vi ramte dagens
højeste punkt på ruten Shining Tor 567 m. Derefter gik det igen nedad. De næste ca. 500 m. var der
god rygvind, og det føltes næsten, som man fløj et stykke. De næste 2 km. gik nedad igen, fra 18
km. til 20 km. steg det igen, og vi kom højt igen 488 m., nedad igen til vi ramte mål 21,7 km. Lidt
sjovt med den skæve distance. Ruten bød på storslået natur, to store søer, flotte lyng- og
hedeplanter. Mange steder var der stengærder og indhegninger med får. Overalt på ruten var der
store vidder – så langt øjet rakte.

Vi kom alle godt igennem trods et fald eller to samt forkølelse. Efter løbet kunne man købe kaffe,
kage og ikke mindst en god gang HOT suppe, som vi alle nød.
Vi løb på følgende tider:
145 Karin Swiegers

Langgarverne, Denmark FV35 02:33:27

119 Matthew Mason Langgarverne, Denmark V40 02:24:59
120 Anders Thomsen Langgarverne, Denmark V40 02:25:00

En stor tak til Matthew for planlægning af turen til det engelske.
Hilsner, Anders.

Herunder ses hvorfor halvmaraton tager lidt længere tid i England

