
Epilog Marathon-revanchen 2008

Så kom ugen endelig! Ugen hvor Marathon-revanchen skulle gå i luften.
Det blev lidt af et tilløbsstykke. Ud over Gaard og Werners familier, dukkede familien Maage og 
familien Sven også op.

Alle var de kommet for at se ugens "main event": Matathon-revanchen mellem Gaard, Werner og 
Svante.
Gaards taktik var klar: At skade sine kompetanter så de ikke kunne stille op. Første offer var 
Werner. Fra sine mange år som "Hammerthor-angriber", vidste han, at Werners knæ var svagt efter 
sin gloværdige karriere hos "Tykmaverne". Det lykkedes ham at lokke Werner til at spille fodbold 
ved Dueodde strand, hvor de delte sommerhus sammen med deres familier. Efter få minutter vred 
Werner om på sit knæ, og så var han færdig. "One down and one to go", tænkte Gaard.
Næste offer var Svante, men han var for rutineret til at gå i den samme fælde. Trods flere 
attentatforsøg.

Da Werner ikke kunne stille op, dannede han et "All Stars" hold, som så skulle tage kampen op mod 
Gaard og Svante. Holdet blev senere omdøbt til "Team Chicky World", men her stopper 
sammenligningen også med et tidligere dansk cykelhold af samme navn.
Der var flere hæderlige forsøg fra Team Chicky World for at slå Gaard og Svante på de enkelte 
etaper, men det blev først rigtigt seriøst, da Lars (Svens knægt) på 4. etape blev sendt på "banen" af 
Werner, som fungerede som sportsdirektør/holdejer for Team'et. 4. etape er Etape Bornholms 
kongeetape. Den slutter med en særdeleles modbydelig stigning op mod Hammer Fyr.
Lars' mix af Svens senede krop og hans mors, Elisabeths, vilje (nogen ville måske ligefrem sige 
stædighed), var en farlig kombination for Gaard og Svante.
Det lykkedes for Lars at slå Gaard, men Svante hentede han ikke, selvom han rykkede tættere på 
ved den sidste stigning op mod Hammer Fyr.
Helle, Gaards kone, imponerede også alle ved, at løbe 1. og 5. etape for Team Chicky World. I alt 
20 km. blev det fra hendes fødder i stort set utrænet tilstand. Godt gået, Helle!

Summasumarum blev at Svante fik sin revanche over Gaard. Werner fik den ikke.
Stillingen er nu: Gaard 1, Svante 1 og Werner 0.
"Bolden" er nu på Werners "banehalvdel"!
Kommer der mon en udfordring fra Nordjylland?
Vi venter i spænding!

Tak for besøget. Det var hyggeligt at se Jer allesammen.

--Svante


