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Formodet
tyv i
vanvittig
biljagt:
Kørte ind i
politibil

Sillebroløb i solskin
Sved, hygge og masser af opbakning til deltagerne i Sillebroløbet

For anden gang på
blot to dage endte en
biljagt med, at en formodet tyv kørte galt
Af Henrik Gregersen

En patruljebil parkeret på
tværs af vejen var åbenbart
dét, der skulle til at bremse en
34-årig mand fra Næstved, da
han forsøgte at stikke af fra
politiet i Frederikssund.
Biljagten fra Frederikssund til Hillerød endte først,
da lugtbilisten bragede ind
i patruljebilen med en sådan
kraft, at han efterfølgende
måtte køres til akutmoddtagelsen i Hillerød.

Selv om hun har rundet det første halve århundrede, er Nina Weiss Madsen fortsat blandt de hurtigste kvinder i landet. Og
så er der oven i købet plads til smil, selvom distancen lyder på 21,1 kilometer.

Hos herrerne skilte blot to
sekunder vinderen fra nummer to efter de 21,1 kilometer
på halvmarathon-distancen,
da Bo Foged fra SØAM kom i

mål i tiden 1 time, 15 minutter og 18 sekunder foran den
lokale Jens Grønbek.
Hos kvinderne var den lokale veteran Nina Weiss Madsen
suveræn i tiden 1:27:41 - og
dermed næsten 11 minutter hurtigere end nummer 2,
Marie Bastian Mortensen, der
kom i mål i tiden 1:38:17
På 10 km.-distancen sejrede Erik Zobel i tiden 35:01 hos
mændene, mens Stine Bækgaard Olsen var hutrigst hos
kvinderne i tiden 40:05.
På 5 km. var det Mads Skaaning, der var hurtigst i tiden
17:33, mens Stina Sørensen
tilbagelagde distancen i tiden
21:26.
På børneruten, der gik fra
Sillebroen, gennem gågaden,
hen til Turist- og Erhvervskontoret og retur, blev der løbet
i imponerende tider for de
hurtigste.
Hos drengene sejrede
Simon Skafte Johansen, der
kun skulle bruge 7 minutter
og 43 sekunder på at tilbagelægge ruten, mens Alma Barre Pedersen skulle bruge sølle
8 sekunder mere som den hurtigste pige.

De mange deltagere blev guidet gemmen fælles-opvarmning af Kirsten Hoel fra Aerobicgården.

Dagens yngste deltager på 2 kilometer havde heldigvis en tryg hånd at holde
fast i.

For nogle er 5 kilometer nærmest en uoverstigelig distance at løbe. For andre er det én lang spurt.

Der var støtte i form af tilråb og klapsalver fra både andre løbere, tilskuere og
pårørende, når løberne passerede Sillebroen.
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FREDERIKSSUND Omkring 500
deltagere i alle aldre kunne
søndag formiddag nyde godt
af, solen havde valgt at stråle
ned over Frederikssund, da det
efterhånden traditionsrige Sillebroløb blev sat i gang.
I løbet af en time blev deltagerne efter fælles opvarmning sendt afsted, med de hårde hunde på halvmarathondistancen som de første - sluttende med deltagerne i børneløbet på 2 kilometer.
Ruten var lagt, så det undervejs var muligt for de, der endnu ikke var sendt afsted - eller
måske også for de, der var hurtigst i mål - at opmuntre de
andre løbere med klapsalver
og tilråb.
Og det benyttede løberne sig af, så der var masser af
gensidig opbakning og godt
humør at hente, hvis man havde kræfter til at lytte til kommentarerne fra torvet ved
Sillebroen.

De vandt

Standset efter indbrud
Manden var sammen med en
23-årig mand blevet standset rutinemæssigt i Frederikssund, efter en kvinde klokken
10:48 havde anmeldt et forsøg
på indbrud.
Pludselig var hendes hun
begyndt at gø voldsomt, og da
hun kiggede ud, ik hun øje på
to personer, der efte rhendes
opfattelse var på vej til at bryde ind i hjemmet.
Det ik hende til at råbe efter
mændene, der tog lugten.
Og få minutter efter, alarmen var indløbet, standsede
en patruljevogn en bil på Frejasvej i Frederikssund.
Her viste det sig, at føreren den 34-årig mand - ikke havde
noget kørekort.
Men mens en betjent forsøgte talte med den 23-årige
passager, speedede den 34-årige voldsomt op.
Betjenten satte efter og ik
hurtigt følgeskab af endnu en
patrulje, der var i området.
Herfra gik turen i høj fart,
over for rødt og i mod færdselsretningen mod Hillerød.
Her var betjentenes kolleger
allerede varskoet om biljagten,
og derfor var der på forhånd
stillet en patruljevogn på tværs
af vejen ved en rundkørsel for
at bremse manden.
Det virkede, og sammen
med den 23-årige passager
blev lugtbilisten fredag fremstillet i Grundlovsforhør ved
Retten i Hillerød.
Her blev de begge varetægtsfængslet i 13 dage på
baggrund af sigtelserne for
indbrudsforsøg.
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