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FODBOLD. FC Bayern Mün-
chen skal i næste sæson le-
des af hollænderen Louis
van Gaal, som dermed aflø-
ser Jürgen Klinsmann. Van
Gaal har netop ført AZ Alk-
maar frem til det holland-
ske mesterskab. En titel
han tidligere har vundet
tre gange med Ajax Am-
sterdam. Foruden de hol-
landske klubber har 57-åri-
ge Louis van Gaal stået i
spidsen for FC Barcelona i
to omgange, ligesom han
også har været hollandsk
landstræner.
theiz.otzen@pol.dk

Van Gaal på plads
hos FC Bayern

HÅNDBOLD. Flere korrup-
tionsskandaler har rystet
håndboldverdenen i de sene-
ste måneder, hvor klubber
har forsøgt at bestikke dom-
mere. Derfor besluttede det
europæiske håndboldfor-
bund, EHF, at såvel værter
som gæster først ville blive
gjort bekendt med dommer-
nes identitet to timer før
kampstart. Men den beslut-
ning er nu igen ændret.

Viborg HK, der lørdag spil-
ler kvindernes Champions
League-finale hos ungarske
Györ, glædede sig ellers over,
at systemet blev ændret. 

»Vi mener, at det giver me-
re tryghed og sikkerhed, at
man først får navnene offent-
liggjort to timer før kampe-
ne«, siger Viborg HK’s adm.
direktør Peter Cassøe. »Men
så gav EHF os besked om, at vi
dagen før første finalekamp i
Viborg skulle hente dom-
merne i lufthavnen. Og der-
for var vi også, som de tidli-
gere regler foreskriver, ude at
spise med kampens domme-
re. EHF sagde, at det var på
grund af administrative årsa-
ger, at forbundet alligevel ik-
ke magter opgaven, og at der
er uenighed blandt domme-

re og klubber. Det ærgrer
mig da«.

Men den udlægning er tur-
neringsleder i EHF, Markus
Glaser, ikke helt enig i. »Det
er ikke for stort et arbejde for
os. EHF går ind for, at dom-
mernes identitet først offent-
liggøres to timer før kamp-
start«, siger Markus Glaser,
der forklarer, at reglerne igen
er ændret, fordi der var dom-
mere, delegerede og klubber,
som hævdede, at to timer var
for lidt tid til at forberede en
kamp, især finalekampe i de
store turneringer.
jens.peter@pol.dk 

Klubber får tid til at smøre dommerne
GIRO D’ITALIA. Endnu tegner
der sig intet klart billede af,
hvilken rytter der 31. maj skal
hyldes øverst på podiet i Rom.
Til gengæld udsendte onsda-
gens 125 km lange 5. Giro d’Ita-
lia-etape fra San Martino di Ca-
strozza til Alpe di Siusi signaler
om, hvem der allerede nu har
udspillet deres roller. 

Så skrap blev den korte styr-
keprøve, som sluttede med en
klatretur på 25 km. Her satte Li-
quigas så knaldhårdt et tem-
po, at feltet blev totalt splittet,
og ved målet i 1.844 meters høj-
de var det den 31-årige russer
Denis Menchov (Rabobank),
der kunne juble over etapege-

vinsten, mens italieneren Da-
nilo Di Luca (LPR) på anden-
pladsen kunne fryde sig over,
at han er den ny indehaver af
den rosa førertrøje. 

For Lance Armstrong (Asta-
na) forstærkedes tirsdagens
indtryk af, at den 37-årige syv-
dobbelte Tour de France-vin-
der endnu ikke er på et formni-
veau, hvor han kan hævde sig
mellem de bedste. Han er nu
nr. 22, 3.34 min. efter Di Luca.

Også de tidligere Giro-vinde-
re Damiano Cunego og Gilber-
to Simoni gik ned. Ivan Basso
ligner til gengæld et godt bud
på den samlede gevinst.
mogens.jacobsen@pol.dk

Armstrong tabte på hård etape

TENNIS. Under onsdagens opgør mellem Rafael Na-
dal og Jürgen Melzer ved Masters-turneringen i Ma-
drid måtte en sikkerhedsvagt gribe en af boldpiger-
ne, da hun besvimede. Nadal viste til gengæld sæd-
vanlig styrke, da han besejrede østrigeren 6-3, 6-1. I 3.
runde kan den spanske førstemand på ranglisten få
mere modstand fra tyske Philipp Kohlschreiber. 
carsten.godtfredsen@pol.dk

Boldpige gik ud, Nadal gik videre
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20.00 Brøndby-Randers FC
Brøndby løber ind til slutspurten i
Superligaen med et hold, der er
fyldt med optimisme. Det fastslår
cheftræner Kent Nielsen, som for et
par uger siden fik bevis på, at
Brøndbyspillerne har den nødven-
dige karakterstyrke og mentale
overskud, der skaber et vinderhold.

»Da vi skulle til Vejle tre dage efter
den store pokalskuffelse i Aalborg,
hvor vi i en kamp med nogle kon-
troversielle kendelser måtte nøjes
med uafgjort og gik glip af en plads
i finalen, var jeg spændt på spiller-
nes reaktion. De viste så med en
uhyre koncentreret og professionel
indsats, der førte til en 3-1-sejr, at de
under alle omstændigheder er i
stand til at præstere på højt niveau.
Det var for mig et højdepunkt i for-
årssæsonen«, siger Kent Nielsen. 

Målsætningen opfyldt
Da 1992-europamesteren kom fra
Horsens til Brøndby, mistede
Brøndby førstepladsen til FCK i før-
ste kamp. Men i de seneste ti kampe
har Kent Nielsens tropper vundet
otte gange og kun tabt én, og mål-
sætningen er opfyldt: En plads i Eu-
ropa i næste sæson.

»Næste skridt er så at gå efter
guldet. Da forårsturneringen gik i
gang, talte vi om, at vi skulle være
med i kampen om mesterskabet,
når vi kom til maj måned. Og det er
vi – i høj grad. Vi er med fire kampe
tilbage i en position, hvor vi selv
kan bestemme vores slutplacering,
og det er meget tilfredsstillende og
frigør ekstra kræfter«.

»Vi føler os stærke og solide«, si-
ger Kent Nielsen videre. »Jeg ved
godt, at nogle nok betragter ordet
’solid’ lidt negativt. Men når det vig-
tigste i fodbold er at vinde kampe-
ne, så er det altså nødvendigt, at vi
er meget solide og stabile. Vi har be-
vist for os selv, at vi kan blive ved
med at vinde«.

»Jeg ønsker da også, at vi kan få
bedre flow i spillet, og vi arbejder
hele tiden med det. Jeg ser tilbage
på en forårssæson, hvor vi har leve-
ret meget godt håndværk og også
lavet en række scoringer efter op-
spil af høj klasse«.

Stopperen Max von Schlebrügge,
midtbaneslideren Samuel Holmén
og den letbenede offensivspiller
Alexander Farnerud har ofte haft
hovedroller hos Brøndby. Farnerud,
der ikke fik scoret et eneste mål i ef-
teråret, er forårstopscorer med syv
træffere, og Kent Nielsen fryder sig
over det bedre og bedre samarbej-
de, man ser mellem Alexander Far-
nerud og Michael Krohn-Dehli.

Brøndby er svag favorit i aften,
men Kent Nielsen forudser er svær
opgave mod formstærke Randers –
en kamp han ladede op til som
’spion’ i Odense i aftes. 

Brøndby har backen Daniel Wass
på karantænelisten, og meget belej-
ligt kan Thomas Rasmussen gøre
comeback. Randers FC mangler sta-
dig topscorer Marc Nygaard, der dø-
jer med en fiberskade, og unge Ric-
ki Olsen er karantæneramt. 

18.00 FC Midtjylland-AaB
Hjemmeholdet har midtbanespil-
leren Salami til rådighed på ny efter
en skadespause, og Danny Califf er
fri af karantæne. Andreas Johans-
son, der var syg i mandags, og Steve
Olfers, som har haft karantæne, er
nye i en AaB-trup uden Kasper Bøge-
lund, der igen er skadet.

20.00 AGF-Esbjerg
U21-landsholdsspilleren Michael
Lumb har været skadet længe, men
er nu klar til AGF-comeback. Han
går ind i truppen i stedet for en ska-
det Ulrik Lindkvist. Esbjerg må und-
være midtbanemanden Jesper Jør-
gensen, der skal afsone karantæne. 
soeren.olsen@pol.dk

Dagens kampe

Klubinteressen for den danske træner er stor efter
fyringen i Spartak Moskva. »Men jeg kan allerede
nu sige, at jeg hverken skal til Wolfsburg i Tyskland
eller Ajax i Holland«, siger Michael Laudrup.

fodbold

Laudrup afviser tysk topklub

M ichael Laudrup forhandler med
Wolfsburg i Bundesligaen. Ajax
Amsterdam vil have Laudrup

som træner. Laudrup er en mulighed i
Bayern München. Lau-
drup tilbage til Spanien,
Laudrup til Italien, Lau-
drup til Portugal, Lau-
drup til England. Lau-
drup er over det hele. Og-

så i rollen som dansk landstræner efter
VM-slutrunden i Sydafrika næste år.

Efter fyringen i Spartak Moskva – den
faldt efter fire ligakampe og et nederlag i

den russiske pokalturnering – er den 44-
årige danskers navn blevet sat i forbindel-
se med flere internationale klubber, der
skal skifte træner i den kommende som-
merpause.

Ikke Tyskland, ikke Holland
Michael Laudrup fortæller da også til Poli-
tiken, at interessen for ham som træner i
øjeblikket er stor – at det er blevet til flere
uformelle forespørgsler – og at han der-
for, som han på vanlig diplomatisk vis ud-
trykker det, »arbejder med forskellige pla-
ner«.

»Normalt kommenterer jeg ikke de ryg-
ter, der sætter mig i forbindelse med først

den ene klub og så den anden. Så kunne
jeg jo ikke bestille andet, og i øvrigt vil det
være dybt useriøst, hvis jeg udtaler mig
om noget, der er det rene gætteværk, og
som jeg ikke på nogen måde er part i«, ly-
der det i telefonen fra Michael Laudrup,
der i godt en måned endnu opholder sig i
Moskva sammen med sin familie.

»Nu oplever jeg imidlertid, at det, der
begynder som et løst rygte i ét medie, bli-
ver til en mulighed i et andet, en sandsyn-
lighed i et tredje og en forhandlings-
kendsgerning i et fjerde. Og når jeg så kan
se, at rygtet pludselig er vokset til udtalel-
ser fra den pågældende klub, så får jeg
lyst til at sige det ganske klart: Jeg skal ikke
være cheftræner i Wolfsburg, og hverken
jeg eller min agent har forhandlet med
den tyske klub. Og jeg skal i øvrigt heller
ikke til Ajax Amsterdam. Det er rygter, og
det vedbliver det at være«.

Da Michael Laudrup havde forhandlet
sine aftrædelsesbetingelser på plads efter

fyringen i Spartak Moskva, sagde han i et
interview her i Politiken, at en lært lektie
fra opholdet i russisk fodbold er, at han ik-
ke i fremtiden skal være cheftræner i et
land og en liga, hvor han ikke behersker
sproget.

Og det er stadig din holdning?
»Det er det helt bestemt«, lyder det fra

Michael Laudrup. »Og det er også forkla-
ringen på, hvorfor jeg ikke spekulerer i at
vende tilbage til Holland – mit hollandske
er ganske enkelt ikke godt nok til at tage
et cheftrænerjob. Og det samme gør sig i
virkeligheden gældende for Tyskland«.

Det indskrænker mulighederne til nogle
få lande?

»Det gør det«, svarer Michael Laudrup
kortfattet.

Først en afgørelse i næste måned
Og da jeg spørger ham, om der blandt de
aktuelle tilbud – de uformelle forespørg-
sler – er klubber i Spanien, Italien og Eng-

land, hvor han kan tale sproget, er svaret
også ganske kort:

»Det har jeg ingen kommentarer til«.
Men hvornår venter du en afklaring på

din trænerfremtid?
»Det kan jeg slet ikke svare på. Lige nu

er alle klubber optaget af at afslutte sæso-
nen, og det betyder, at man mange steder
slet ikke har tid til at beskæftige sig med
et muligt trænerskifte. Det vil formentlig
først ske i juni, men da også så tidsnok, at
træneren er på plads, når forberedelserne
til den nye sæson går i gang efter som-
merferien«.

Går du efter en hurtig beslutning?
»Nej, jeg går efter den rigtige beslut-

ning. Den rigtige klub med de rigtige og
realistiske sportslige mål. Og ikke en
klub, hvis midler og spillerstab er ude af
trit med de sportslige drømme. Jeg vil
tænke mig særdeles grundigt om«, lyder
det fra Michael Laudrup.
rasmus.bech@pol.dk

interview

RASMUS BECH

33-årige Cathrine Grage løb
sin første konkurrence i
hurtigløb på skøjter for fire
år siden. Nu er hun godt på
vej til vinter-OL i Vancouver
og håber på et legat fra den
olympiske bevægelses soli-
daritetsfond. For selv om
hun er god nok til OL, er
hun ikke god nok til Team
Danmark-støtte.

vinter-ol

God nok til OL, for
dårlig til at få støtte

C athrine Grage er et det bedste be-
vis på mottoet, der pryder hendes
hjemmeside: »Du får selv dine

drømme til at gå i opfyldelse«.
For der er stålsat vilje bag hendes resul-

tater, og det er noget af et nåleøje, hun er
suset igennem for at blive Danmarks før-
ste deltager ved vinter-OL i hurtigløb på
skøjter, siden Kurt Stille blev nummer ni
på 10.000 meter ved OL i 1964.

Blot 28 kvindelige skøjteløbere fra hele
verden får lov til at løbe 5.000 meter på
den ovale isbane i Vancouver. Og på 3.000

meter får blot 16 lov at stille op. Men Ca-
thrine Grage har tænkt sig at blive én af
dem, i hvert fald på 5.000 meter, og hun
har allerede løbet tider, der berettiger til
en plads i feltet. 

»I år har jeg klaret OL-kravet på 5.000
meter, og det på 3.000 meter kørte jeg un-
der for et par år siden. Så jeg er ret positiv
med hensyn til mine chancer for at kvali-
ficere mig«, siger Cathrine Grage i en pau-
se i hendes 25-30 ugentlige træningsti-
mer, der om sommeren består af rulle-
skøjteløb, cykling og styrketræning.

Formelt skal hun kvalificere sig i ud-
valgte world cupper i november og de-
cember, og derfor er hun en af Danmarks
Idræts-Forbunds ’kandidater til OL’, fordi
den formelle udtagelse først kan ske, når
den internationale skøjteunion fordeler
pladserne mellem de bejlende lande i ja-
nuar. Men DIF forventer at sende hende af
sted, og træningen er lagt til rette for
længst. 

Usædvanlig træningsgruppe
Tiden frem til world cup-sæsonen bliver
brugt i en lang træningslejr i Calgary. Her
træner hun med en international gruppe
skøjteløbere, der kommer så forskellige
steder fra som Kasakhstan, Colombia, Ja-
pan, Argentina og Ukraine. De deles om at
betale lønnen til en hollandsk træner, der
er tidligere landstræner for Canada og Ki-
na. 

»Det er et ret usædvanligt samarbejde
mellem løbere, der alle prøver at kvalifice-
re sig til OL, og som enten ikke en del af et
landshold eller har brug for at træne på
en anden måde. Men fordi vi er på isen en
og en, så er det jo er ikke noget med, at vi
skal ud og give hinanden albuer på ba-
nen. Alle kæmper bare for at blive hurti-
gere«, fortæller Cathrine Grage.

Danmark har haft en landstræner, men
skøjteunionen kunne ikke finde penge til
at betale lønnen, og Cathrine Grage har
derfor også trænet med det svenske
landshold og hos en klub i Berlin. Men
den internationale fællestræning er opti-
mal, selv om hun selv skal skaffe pengene
til at betale for den.

Team Copenhagen, der støtter elite-
idræt i København, har givet hende
20.000 kroner, og hun har på egen hånd
skaffet en række sponsorer. Derimod er
der ingen bidrag fra eliteorganisationen
Team Danmark, der ikke mener, hun er
god nok til at få elitestøtte, selv om Dan-

marks Idræts-Forbund altså regner hen-
de som sandsynlig OL-deltager.

»Jeg har aldrig været inviteret til et mø-
de i Team Danmark, men jeg har fået at vi-
de, at man ikke får økonomisk støtte,
medmindre man har medaljechancer. Og
så kan man selvfølgelig altid diskutere,
om man synes, det er rimeligt, at nogen
bruger alle deres sparepenge på at kom-
me til OL, mens andre tjener penge på
det«, siger Cathrine Grage.

Egentlig vil hun ikke bruge energi på at
ærgre sig over politikken. Hun har rige-
ligt at gøre med de daglige træningspas,
og så krydser hun fingre for, at hun får det
legat, som Danmarks Idræts-Forbund har
søgt til hende i den olympiske bevægelses
fond Olympic Solidarity. Den støtter net-
op atleter, som har svært ved at finde pen-
ge til at træne målrettet frem mod OL.

»Jeg ved ikke, hvornår jeg får svar, men
jeg håber virkelig, jeg får legatet. Lige nu
sidder jeg og oversætter om natten, fordi
jeg ikke vil springe en træning over om
dagen. Og det er selvfølgelig langt fra op-
timalt i forhold til hvile og restitution«,
forklarer Cathrine Grage, der er kandidat
i erhvervsøkonomi, taler fransk, tysk og

engelsk og er selvstændig oversætter.
Fascinationen af hurtigløb på skøjter

har fulgt hende siden barndommen, men
hun havde ikke mulighed for at løbe på
skøjter i sin hjemby og kastede sig derfor
over rulleskøjteløb, som hun bl.a. har
vundet EM og VM for masters i maraton i.
For fire år siden kom der imidlertid en
400 meter lang rundbane med is i Køben-

havn, og så var Ca-
thrine Grage solgt.
Sporten rummer
og kræver alt – bå-
de teknik, råstyrke
og enormt person-
ligt fokus, fortæller
hun. 

»Den største fak-
tor er teknikken,
uden den kan man
have lige så mange
kræfter og være
nok så udholden-
de, men alligevel
ikke komme no-
gen vegne. Min tek-
nik har forbedret
sig rigtig meget
hvert år, og derfor

er jeg blevet hurtigere og hurtigere«.
Cathrine Grage har sat over 50 danske

rekorder, men paradoksalt nok er hendes
fysiske form gået ned. På grund af sin rul-
leskøjtebaggrund havde hun en enorm

udholdenhed, da hun skiftede til isen –
men ikke den store sprintstyrke. Det be-
tød, at hun i starten brugte en del tid på at
nå sin topfart, men når hun var oppe i
den, kunne hun holde den i »evigheder«.

»Det var lige meget, om jeg kørte 1.500
meter eller 10 km. Jeg havde samme fart.
Nu er jeg blevet stærkere og mere eksplo-
siv, fordi man træner anderledes på is-
skøjter. Her kører man hurtigere og mere
teknisk korrekt, men i kortere tid«. 

Sommeren og efterårets træning hand-
ler derfor om at øge hendes udholden-
hed, samtidig med at kroppens trænes, så
den er eksplosiv. Og det kan ikke ske med
et nattearbejde som oversætter. 

»Derfor vil det gøre en kæmpe forskel,
hvis jeg får det legat fra Olympic Solidari-
ty. Så kan jeg klare det økonomiske og
koncentrere mig om at træne«.

Får Cathrine Grage legatet, der typisk er
på cirka 100.000 kroner, kommer hun
bl.a. i selskab med den kenyanske lang-
rendsløber Philip Boit, der er på vej til sit
tredje OL efter sin verdensberømmelse i
1998. Her kæmpede han indædt med de
smalle langrendsski, mens den norske
langrendslegende Bjørn Dæhlie demon-
strerede olympisk ånd og nægtede at
modtage sin guldmedalje, før Boit var i
mål. Boit træner som fuldtidsprofessio-
nel frem mod vinter-OL i Vancouver på
netop et olympisk legat.
brit.therkildsen@pol.dk

BRIT THERKILDSEN

AMBITIØS. Cathrine Grage træner
målrettet efter deltagelse på 5.000-mete-
ren ved vinter-OL i Vancouver næste år.
Foto: Meijco van Velzen

blå bog
CATHRINE GRAGE

Født: 13. oktober 1976
Uddannet: Cand. merc. international
(erhvervsøkonom), samt overbygning i
design og kommunikation. Selvstændig
oversætter i fransk, engelsk og tysk. 
Favoritdistancer: 3.000 og 5.000 m
Bedste skøjteresultat: nr. 14 på 5.000
m ved VM 2008 i Nagano
Bedste rulleskøjte-resultat: Vundet
EM og VM for Masters i maraton 2008.
Hendes bedste tider er alle danske re-
korder og sat i marts 2009 ved Ovals
Finals i Calgary, Canada:
500 m................................42,99 sekunder
1.000 m ...........................1.22,52 minutter
1.500 m ...........................2.01,88 minutter
3.000 m...........................4.11,86 minutter
5.000 m ...........................7.14.51 minutter
10.000 m ......................15.11,84 minutter.
Hun har sat 50 danske rekorder siden
2005

Det var lige me-
get, om jeg kør-
te 1.500 meter
eller 10 km. Jeg
havde samme
fart. Nu er jeg
blevet stærkere
og mere eksplo-
siv, fordi man
træner anderle-
des på isskøjter
Cathrine Grage,
OL-kandidat


