
DM i langrend i gang med 2 x guld til Anne Boye-Møller 

I denne uge har Anne Boye-Møller og undertegnede sammen med et stort antal danskere og grønlændere 

gang i langrendsskiene i Norge, idet de traditionsrige danske mesterskaber finder sted på Kvitåvatn 

Fjellstue nær Rjukan og Gaustatoppen. 

I år har mesterskaberne deltagerrekord med mere end 250 deltagere, hvoraf godt 90 er børn, så det 

summer af liv på fjellstuen og ude i løjperne. Alle aldre er repræsenteret lige fra D1/H1 med 7 deltagere til 

H80, hvor der er 2 deltagere. 

Den første konkurrencedag bød 

på kort distance i klassisk stil. Der 

er distance fra 200 m for de 

yngste til 15 km for H21-feltet, så 

der er noget for alle aldre. Vi 

skulle begge løbe 10 km, 

svarende til 2 gange på en 

rundstrækning. Anne deltager i 

D50, men da alle dameklasser fra 

D17-D50 løber den samme 

strækning var de alle med i 

kampen om det danske 

mesterskab i dameklassen. Anne 

viste igen, at hun kan være med 

helt fremme og endte på en flot 

samlet 7. plads. I sin klasse var hun helt suveræn og vandt guld med en margin på over 3 minutter til nr. 2.  

Dag 2 bød på sprint i fri stil. Sprintkonkurrencen består først af en prolog, hvor tiderne afgør i hvilken 

semifinale, man skal løbe. Her afgør resultaterne igen, hvilken finale man skal deltage i, idet de 2 første går 

til A-finalen, de 2 næste i B-finalen og så fremdeles. 

Anne løb en rigtig god tid i prologen, og i semifinalen blev hun nr. 2 og var dermed i A-finalen. Her var hun 

godt med fremme, men kunne ikke være helt med til sidst, og det endte i målfoto om 5./6.-pladsen. Her 

trak hun det korteste strå, og endte som en meget flot nr. 6 i finalen. Hendes præstation sættes yderligere i 

relief af, at hun var den eneste fra sin klasse, der formåede at løbe sig i A-finalen, og hun fik derfor endnu 

en velfortjent guldmedalje for sin præstation. 

I dag tirsdag var der ikke konkurrencer, men der var tilbud om instruktion for alle og i alle stilarter, 

skiskydning, saunagus, møde med skiforbundet, eller man kunne løbe sin egen tur ud og nyde det dejlige 

snehvide landskab, hvor sneen stille faldt. 

Onsdag står der duathlon på programmet. Duathlon er en disciplin, hvor man starter med at løbe en 

distance i klassisk stil efterfulgt af en tilsvarende distance i fri stil. Her har vi endnu en gang store 

forventninger til Anne og håber, at hun igen vil løbe med guldet i D50, men herom nærmere snere. 


