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Cathrine Grage har sat ikke mindre end 61 danske rekorder siden sin debut i 2005. (Foto: Sune

Jensen)

Rekordkvinden

Hurtigløberen Cathrine Grage kom sent i gang med karrieren, men hårdt arbejde har gjort hende

OL-klar

Det startede for sjov, og det startede sent.

Faktisk var Cathrine Grage 25 år, da hun startede med at køre rulleskøjter, og 28, før hun havde et

par hurtigløberskøjter på fødderne. Men så var hun også solgt.

I dag er hun 33 år og OL-debutant – den første danske hurtigløber på skøjter ved OL, siden Kurt

Stille i 1964 kørte sig til en 12. plads på 5000 meter og en 9. plads på 10.000 meter.

Det lå dog bestemt ikke i kortene, at Cathrine Grage skulle have en international karriere. Men en

stærk vilje og villigheden til at satse alt gjorde udslaget.

– Tilbage i 2006 ville jeg meget gerne med til EM, og jeg spurgte derfor, om jeg kunne få orlov fra

mit arbejde for at forberede mig.
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OL er blot en sidegevinst

– Det kunne jeg ikke. Og så sagde jeg op, siger Cathrine Grage, der ikke havde de store

betænkeligheder ved at sætte det sikre liv over styr.

– Nej, for hvis jeg ikke prøvede det, så ville jeg aldrig få noget ud af det. Og jeg tror da, at det har

virket.

– Jeg nåede i hvert fald med til EM første år, og så er det ellers gået opad lige siden, siger

hurtigløberen, der i denne sæson har sat personlig rekord på alle sine løbsdistancer.

En del af forklaringen på den fremgang er også, at Grage tog endnu en chance, da hun for godt et

år siden helt alene flyttede til Canada for yderligere at optimere sit skøjteløb.

Det lykkedes over al forventning, og en OL-deltagelse er blot en utilsigtet sidegevinst på den

satsning, hun følte, hun bare måtte gøre.

– Jeg har arbejdet hårdt for det og brugt alle mine sparepenge på det.

– Men hvis det var sådan, at jeg ikke kom til OL, så ville jeg have gjort det alligevel, siger Cathrine

Grage, der i den tidligere OL-by Calgary bor sammen med nogle skøjteløbere fra Schweiz.

Teknikken er afgørende

Og står det til hende, så bliver hun ved med det lidt endnu, for hun trives i det canadiske.

– Det er min drøm. Men jeg ved ikke, hvordan økonomien ser ud i det kommende år, siger

Cathrine Grage, der føler, at hun har mange gode år i sig endnu.

– Så længe man er skadefri og har helbredet i orden, så er det så teknisk en sport, at man godt kan

være med. Men det kræver altså også hårdt arbejde.

– Men 80 procent af det er teknisk, og det arbejder jeg meget på at forbedre.

På trods af sine 33 år føler Cathrine Grage på ingen måde, alderen spænder ben for en fortsat

karriere på eliteniveau.

– Jeg føler, at jeg sagtens kan forbedre mig endnu mere. Kan jeg træne under de samme forhold,

som jeg har trænet under i denne sæson, så kan jeg.

Selv om alderen ikke er et problem, så afføder hendes sene start i sporten tit et enkelt spørgsmål:

– Jeg har da tit tænkt: ’Hvad det kunne være blevet til, hvis jeg var startet, da jeg havde større

mulighed for at træne min finmotorik’? Men det bliver ved det, for det kommer jo aldrig til at ske,

erkender hun.
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