
3. september 2017 

Ekstremløb - Kolding 
 

Endelig kom dagen hvor 5.Gilde og Kolding KFUM 
Atletik og Motion, kunne afvikle det planlagte 
Ekstremløb ved Koldingegnens Idrætsefterskole, 
Drejens. 
 
Mange møder var gået forud med planlægningen 
af løbet. Til at hjælpe os med forhindringerne, 
havde vi en gammel militærmand ved navn Villy 
Christensen. 
 
Der blev trykt flotte flyers, som blev delt ud til 
mange virksomheder, for at opfordre dem, til at 
stille et firmahold. 
Løbet var også omtalt på Facebook, og til at 
hjælpe os med det, havde vi allieret os med 
Rasmus Jørgensen. 
 
Så skulle der opstilles ca. 25 forhindringer, og den 
12 km lange rute skulle mærkes op. 
Vi startede torsdag med at grave huller til to 
forhindringsvægge, hvor der skulle ”plantes” fire 
stolper. Men jorden var meget stenet og leret, så 
vi kom rigtig på arbejde. Heldigvis kunne vi låne 
en masse materialer hos efterskolen, nævner blot 
bomme, bænke og borde m.m. 
I løbet af lørdagen, blev alle forhindringerne 
klargjort, så det hele var klar og klappet til start 
om søndagen klokken 10.00! 
 
33 deltagere gennemførte løbet. Første forhind-
ring, var at puste en ballon op, indtil den sprang. 
Kan ikke nævne alle forhindringer, men våde 
skulle de selvfølgelig også være. Ved Elvighøj 
skulle de løbe langs vandet, og længere henne, 
skulle de svømme over til Houens Odde.  
Ved Stensgården, fik deltagerne udleveret et 
friskt æg, og dem som havde et helt æg med til 
mål, deltog i en konkurrence om en bakke æg. 
Nede ved Hotel Koldingfjord, havde Ingolf, bygget 
et klatrestativ af vandrør, hvor de tre meter over 
jorden, skulle gå i armgang hen ad en stige. Der 
kan også nævnes, at deltagerne, kom på hårdt 
arbejde, idet de skulle slæbe på vanddunke og 
sandsække. 
 
Velankommen til mål, fik alle deltagerne 
udleveret en boks med salat og kylling, og 
selvfølgelig en flaske vand. 

Derefter var der præmieoverrækkelse til 
vinderne. Der skal nævnes, at yngste deltager var 
10 år, som løb sammen med sin mor.  
Vi fik heldigvis ros for løbet, men også noget ris 
(vi skal jo lære). 
Til slut skal der lyde en stor tak til alle hjælperne, 
og en særlig tak til Idrætsefterskolen, for den 
store hjælp, de har ydet til løbet. 
 
Skriver/ Kurt Schmidt 
 


