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Meny Rødovre Centrum havde doneret frugt, hvor 

salget gik ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Man  

bestemte selv prisen. Foto: Brian Poulsen
Det vakte stor glæde, da Leon fik besøg af Hoved-

stadens Beredskab, der stillede op til både interviews 

og selfies. Foto: Red.

Der kom for alvor gang i festen, da Rocking’ Shads trykkede den af med The Shadows og hele pivtøjet fra glemmekassen. Foto: Red.

Superliga-spillerne Lasse Fosgaard og Lasse Rise 

kiggede også forbi. Foto: Brian Poulsen.

Leon løb stadig da lørdag blev til søndag. Desværre 

måtte Leon opgive rekordforsøget 3 timer senere. 

Foto: Brian Poulsen.

ROG havde gymnastikopvisning. Efterfølgende kunne børn prøve kræfter med redskaberne. 
Foto: Brian Poulsen

DUI-Leg og Virke Islev tilbød ansigtsmaling til 

børnene. Foto: Brian Poulsen

Borgmester Erik Nielsen (S) var også en tur forbi løbebåndene til en snak om arrangementer og sund-hed i byen. Foto: Brian Poulsen

Selvom kræft er en forfærdelig sag, kunne man ikke se det på de glade børn, der fangede flødeboller fra festen. Foto: Red.

B77 mandskor startede underholdningen og sendte 

Leon afsted med et brag. Foto: Brian Poulsen

Løb, spring, underholdning og 
ansigtsmaling til et godt formål
Rødovre Lokal Nyt havde sat et mindre arrangement på benene med det formål at indsamle 
penge til Kræftens Bekæmpelse. Avisen bød på underholdning til hele familien og et sidste forsøg 
af Leon Skriver Hansen på at slå rekorden for at løbe længst på et løbebånd i 24 timer.
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FAKTA
Tak for støtten

En lang række virksomheder og privatperosner var 
med til at bakke om om weekendens arrangement. 

Der skal lyde en stor tak til: 

• Rødovre Centrum   

• Den Intelligente Krop                 

• Damhuskroen   

• Demskov-EL    

• LokalBolig               

• Mads Dolleris   

• Bedemanden.nu   

• Kommunalbestyrelsen  

• Stukkatør Ove H. Svensson & Søn 

• EDC, Poul Erik Bech   

• Thiele   

• Det Daglige Brød    

• Rødovre Isenkram   

• Green Entertainment A/S  

• Rødovre Centrum Tandlæge- & Implantatcenter 

• Snedker Og Tømrerfirma, John Ry Nielsen 

• Mr. Stidsborg   

• Fam. Leholk    

• Enhedslisten    

• Kirsten og Keld Mathiasen  

• Adam Vask    

• SF, Rødovre    

• Lis og Arne Work 

• MENY, Rødovre Centrum

• Dagli' Brugsen, Islev Torv 

• Godik

• PartyZone.nu

• Dui-Leg og Virke Islev

• Rødovre Omegns Gymnastikforening

• Hovedstadens Beredskab

• Copenhagen FM

• Mathias Heise og Mads Christiansen

• Lisbeth Meldgaard & Niels Høg Henriksen 

• Signe Skriver

• B77 Mandskor        

• Create/Events and Socialmedia 

• Talknuseren ved Lene Børgensen 

• Lisbeth og Niels Tranberg  

• Charlotte og Kenneth Illum  

• Lis og Arne Work   

• Glifberg Processer   

• Rødovre Krone Apotek

• Björg Bisgaard

• Birgitte Langballe

• Peter Leisted Bøgevig

• Klinik for fodterapi ved Berit Beining

• Rocking Shads

• Rødovre Atletik Club

• Birgit Lindahl og Karsten Larsen

• Og alle der mødte op på dagen.

IKKE DENNE GANG: Leon Skriver Hansen gik benhårdt efter en ny danmarksrekord på langdistanceløb på løbebånd, men tunge ben 
og svimmelhed satte en stopper for rekordforsøget. Foto: Brian Poulsen

De første 12 timer gik 
lige efter planen. De 
sidste 12 timer gik slet 
ikke. Leon Skriver Han-
sens 24 timers rekord-
forsøg på løbebånd 
stoppede brat i de tid-
ligere nattetimer. ”Jeg 
er skuffet, og havde 
selvfølgelig håbet på 
mere,” siger han.

Af Christian Valsted

Leon Skriver Hansen 
missede sit eget re-
kordforsøg på løbe-

bånd, da han fra lørdag 
klokken 12 og 24 timer 
frem skulle forsøge at løbe 

mere end 207 kilometer 
på løbebånd. Rekordfor-
søget stoppede natten til 
søndag, da Leons ben sag-
de fra.

Det gik ellers så godt
B77 Mandskor sendte Le-
on af sted i højt solskin 
lørdag middag og helt 
frem til midnat var li-
ve-bands, gymnastikpiger 
og fremmødte tilskuere 
med til at holde energini-
veauet oppe.

”Det var en sand fornø-
jelse at løbe og impone-
rende at se, hvad der var 
stablet på benene,” siger 
Leon, der var suverænt lø-

bende de første 12 timer.
”Det hele gik efter pla-

nen, men det er aldrig til 
at vide, hvornår der sker 
noget uventet,” siger Le-
on, der klokken 2 om nat-
ten fik tunge ben og måtte 
sætte tempoet markant 
ned.

”Det kom ret pludseligt. 
Det er normalt at få tunge 
ben, men jeg havde håbet, 
at jeg kunne lunte mig i 
gennem det.  Jeg måtte 
langt ned i tempo og det 
betød, at jeg blev meget 
svimmel. Det var så slemt 
at jeg var bange for at fal-
de af løbebåndet,” siger 
Løbe-Leon, der fra klok-

ken 02-03 gik 5,7 kilome-
ter på båndet. 

”Der skulle mere fart på, 
hvis jeg skulle slå rekor-
den. Mit hovedformål var 
at slå rekorden og derfor 
besluttede vi, at jeg skulle 
stå af og tage en pause. I 
langt de fleste tilfælde er 
det en dårlig idé og det 
viste det sig også at væ-
re,” siger Leon, der havde 
håbet at pausen ville gøre 
ham godt. Det gjorde den 
ikke og Leon kom aldrig 
op på båndet igen.

“Jeg er utrolig glad for 
den store opbakning. Det 
var som sagt en fornøjel-
se at løbe foran så mange 
mennesker,” siger en skuf-
fet Leon. 

Løberekord løb ud i sandet

Weekendens landsind-
samling, og løbe- 
arrangement, til 
fordel kræftens Be-
kæmpelse, sender 
190.772,90 kroner 
af sted til forskning, 
patientstøtte og råd-
givning.

 
Af Christian Valsted

Frivillighed er godt, 
men netværk for-
stærker alle de gode 

intentioner. Det viste avi-
sen i lørdags, da vi trak på 
vores gode kontakter og 
satte alle de gode kræfter 
sammen til et brag af en 
fest, der udover en dag, 
der går over i scrapbogen, 
var et perleeksempel på, 
hvad der sker, når vilje og 
mod mødes.   

Isoleret set blev der i 
løbet af lørdagens arran-
gement, ved udendørssce-
nen i Rødovre Centrum, 
indsamlet 54.303 kroner 
til Kræftens Bekæmpelse.  

Leon nåede at løbe 
139,6 kilometer på løbe- 
båndet, inden kroppen 
sagde stop. Privatperso-
ner og virksomheder har 
tilsammen doneret 331,33 
kroner per kilometer Leon  
tilbagelagde, hvilket sen-
der hele 46.253 kroner af 
sted til landsindsamlin-
gen.

Herudover havde MENY 
doneret 1000 stykker 
frugt, hvor man selv kun-
ne bestemme prisen. Alle 
pengene gik til indsamlin-
gen og frugtsalget resulte-
rede i 3250 støttekroner. 
Café Atlas solgte øl og 
bidrog med 3700 kroner, 
mens Dui-Leg og Virke 
Islevs ansigtsmaling og 
flødebollemaskine gav et 
overskud på 1100 kroner.

”Det er et rigtig flot re-
sultat, og jeg er meget til-
freds. Det var et fantastisk 
arrangement i lørdags, 
der gav et stort beløb 
til den samlede indsam-
ling,” siger den nyvalgte 

formand for den lokale 
afdeling af Kræftens Be-
kæmpelse, Lotte Rosen-
krantz.

5533 kroner                                  
på Nørregårdsvej
80 indsamlere var søndag 
på gaden med indsam-
lingsbøtter. I alt blev der 
indsamlet 136.469,90, 
hvilket er 16.000 mere 
end sidste år.

”Vi havde 20 indsamle-
re mere i forhold til sidste 
år, og flere tog dobbelt 

ruter,” siger Lotte Rosen-
krantz om det flotte resul-
tat. 

Den lokale topscorer 
blev Joan Nitte, der på 
hele Nørregårdsvej fik im-
ponerende 5533 kroner i 
bøtten. Kræftens Bekæm-
pelse oplyser herudover, 
at antallet af indbetalin-
ger med MobilePay i år 
er fordoblet. Lokalt blev 
der betalt 13.615 kroner 
med mobilen. Det er en 
fordobling i forhold til 
sidste år.

Rødovre samlede 190.000 ind

FAKTA

Indsamling i tal

• Landsindsamling på gaden 136.469,90 kr. 

• Leons rekorsdforsøg  46.253 kr.

• Salg af frugt fra MENY 3250 kr.

• Salg af øl fra Café Atlas 3700 kr.

• I alt    190.772,90 kr.

SE FLERE BILLEDER PÅ RNN.DK


