10 klasseløbere, som du skal holde øje med
ved IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton (mænd)
1. Zersenay Tadese, Eritrea
Født 8. februar 1982
Personlig rekord: VR 58,23 min. (Lissabon 2010)
Den 32-årige eritreer kommer til København med et imponerende CV. Han har
vundet fem guld og én sølv ved de seneste seks mesterskaber, og siden 2010, hvor
han i Lissabon løb på utrolige 58:23 min. har han siddet på verdensrekorden. At han på vej til denne rekord
også lige snuppede legenden Haile Gebreselassies VR på 20 km, siger alt om hans klasse. Men kan Tadese gøre
det igen og vinde sin syvende titel? Da han vandt sin seneste titel for 1½ år siden i Kavarna (BUL), skete det i
overbevisende stil. Sidst Tadese kom med en formbesked, var den 6. april i Prag sidste år, hvor han i
usædvanlig koldt vejr tæt på frysepunktet alligevel formåede at vinde det stærkt besatte løb i tiden 1:00,10.
Men noget let titelforsvar venter der ham ikke i København. Kenya stiller nemlig med et særdeles stærkt hold.
2. Wilson Kiprop, Kenya
Født 14. april 1987
Personlig rekord: 59:15 min. (Berlin 2012)
Wilson Kiprop var manden, der formåede at ødelægge Tadeses sejrsstime, da han ved VM 2010 i kinesiske
Nanjing satte en effektiv spurt ind bare 100 meter før mål og slog Tadese med fire sekunder. Den 26-årige
kenyaner viste så sent som den 14. februar i De Forenede Arabiske Emirater topform, da han i et historiens
bedste halvmaratonløb (de otte første løbere kom under én time) tog 3. pladsen. De seneste fire sæsoner har
han præsteret halvmaratontider under den ”magiske” time. Grundet den utrolige bredde af gode løbere i
Kenya bliver VM i København blot hans tredje internationale mesterskab. Ud over guldet i Nanjing var han på
Kenyas hold ved OL i London, hvor han dog udgik efter i starten at have ført 10000 meter finalen.

3. Geoffrey Kipsang Kamworor, Kenya
Født 22. november 1992
Personlig rekord: 58:53 min. (Ras Al Khaimah)
Et meget spændende navn, som bestemt ikke er uden vinderchancer. Den 21-årige kenyaner toppede årets
verdensrangliste i 2013 med sin vindertid på 58:54 min. fra det store løb i Ras Al Khaimah (De Forenede Ar.
Emirater). En tid, der placerer ham som den syvende hurtigste på distancen nogensinde. Han fik sit
gennembrud, da han vandt VM Cross 2011 i juniorklassen. Senere på året var han ved Berlin Maraton hare for
landsmanden Patrick Makau i dennes verdensrekordløb. Året efter vendte Geoffrey Kipsang tilbage til Berlin –
stadig kun 19 år gammel – og sluttede på en 3. plads i 2:06,12. En placering, han gentog året efter samme sted.
For bare en måned siden (24/2) sluttede han som nr. 6 ved Tokyo Marathon, efter at have været med i
førerfeltet, til der manglede 7 km.
4. Nguse Tesfaldet Amlosom, Eritrea
Født 10. november 1986
Personlige rekord: 59:39 min. (Ras Al Khaimah 2014)

Eritrea har andre stærke navne end Zersenay Tadese. Det vidner den imponerede statistik om: Ved de seneste
syv mesterskaber har det østafrikanske land således vundet sølv i holdløbet (3 løbere) efter Kenya. Nguse
Amsolom er en af dem. Hans personlige rekord 59:39 min. fra løbet i Ras Al Khaimah i sidste måned placerer
ham som nr. 3 på årets verdensrangliste. Hans fremgang de senere år har været så markant, at han ligner én,
der i en nær fremtid vil kunne løfte arven efter Tadese. Ved Atletik-VM i Moskva sidste sommer sluttede han
som nr. 8 i 10000 meter finalen.
5. Ghirmay Gebreselassie
Født d. 14. november 1995
PR 1:00,11 (Paderborn, DE 2013)
Skal det endelig lykkes - efter holdsølv syv år i træk – at skubbe Kenyas sejrsvante herrer af pinden? Med
Ghirmay Gebreselassie på holdet råder Eritrea over en yderst stærk tredjemand. Det vakte opsigt, da han i fjor
– som bare 17-årig – vandt det traditionsrige halvmaratonløb i tyske Paderborn i ny løbsrekord 1:00,11. I år har
man ikke hørt meget fra den stadig kun 18-årige Ghirmay med det så forpligtende efternavn. Gemmer der sig
mon en overraskelse her?
6. Samuel Tsegay, Eritrea
Født d. 24. februar 1988
PR: 1:00,17 (Birmingham 2009)
Og som om det ikke er nok, råder Eritrea – der med 6,1 mio. indbyggere befolkningsmæssigt er på størrelse
med Danmark – over et fjerde stærkt navn. 26-årige Samuel Tsegay kan opvise en fin statistik i netop VM
Halvmaraton, hvor han i både Birmingham 2009 og Nanjing 2010 sluttede som nr. 5. Ved Amsterdam Marathon
2011 lå han ved 35 km til en sluttid under 2:06,00, men ramte delvist ”muren” og sluttede som nr. 6 i 2:07,28.
7. Robert Kwemoi Chemosin, Kenya
Født d. 1. februar 1989
PR: 59:19 (Ostia, ITA 2013)
Tilbage til Kenya. 24-årige Robert Kwemoi Chemosin står i København foran sit første internationale
mesterskab. Hans meritter er alle opnået på landevejen, hvor han ved det traditionsrige halvmaratonløb RomOstia i 2013 blev 2’er efter Wilson Kiprop i 59:19 min. I år måtte han ved samme løb d. 2. marts nøjes med 5.
pladsen i tiden 1:00,24, hvilket placerer ham som nr. 17 i verden i år.
8. Simon Cheprot, Kenya
Født 2. juli 1993
PR: 59:20 (Ostia, ITA 2013)
Simon Cheprot er en anden ung kenyaner, som står over for sin mesterskabsdebut. I Roma-Ostia sluttede han i
februar 2013 på podiet med en 3. plads i 59:20. En tid, der placerede ham som nr. 8 på sidste års
verdensrangliste. I år vendte han tilbage til det italienske løb og sluttede som nr. 4.
9. Tebalu Zawude, Etiopien
Født 1987
PR: 1:01,34 (Addis Abeba 2014)
Etiopiens mænd har de senere år ikke imponeret ved netop VM Halvmaraton. Bortset fra Deressa Chimsas
sølvmedalje ved seneste VM, skal man helt tilbage til Bristol 2001, hvor Haile Gebreselassie vandt guld, for at
finde en etiopier på podiet i den individuelle konkurrence. Et mønster, som der umiddelbart ikke er tegn på vil
brydes i København. Udtagelsesmesterskaberne fandt sted i Addis Abeba for en måned siden, og her hed

vinderen Tebalu Zawude. Hans vindertid 1:01,34 lader sig dog høre, når det tages i betragtning, at landets
hovedstad ligger i 2200 meters højde. Bredden i den etiopiske trup fejler dog intet, og fire ud af de seneste fem
gange har herrerne vundet holdbronze efter Kenya og Eritrea. Det kunne meget vel ske igen.
10. Moses Ndiema Kipsiru, Uganda
Født d. 2. september 1986
Uganda er de senere år begyndt at blande sig i den østafrikanske dominans, med OL- og VM-vinderen på
maraton, Stephen Kiprotich som det største navn. Moses Kipsiru er et andet interessant navn. Han har mest
gjort sig bemærket på bane, men gør i København sit første alvorlige forsøg på halvmaratondistancen. Han fik
sit gennembrud med bronze på 5000 meter ved VM i Osaka 2007, som han fulgte op på året efter med en 4.
plads på samme distance ved OL i Beijing. Regerende Commonwealth mester på både 5000 & 10000 meter er
han ligeledes, mens han seneste topplacering er fjerdepladsen ved VM Cross 2013.
Ingen europæere i topstriden? Næppe. Ved både VM i 2010 og 2012 sluttede den bedste europæiske løber på
en 19. plads. Det bedste bud på en god placering af en løber fra Europa kunne være italieneren Daniele Meucci,
som i New York i marts 2013 løb 1:01,06 og senere om efteråret i samme by blev nr. 10 i NYC Marathon. Den
spanske mester Ayad Lamdassem er også med i København. Han blev nr. 10 ved London Marathon i fjor i
2:09,28.

