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Hos TELMORE er der altid billige mobiler. 
Her er én af dem:

Nokia 5230

Nokia 5230

Min. forbrug pr. md.
de første 6 mdr.:

Forsendelse:

Min. pris for 6 mdr.
- heraf taletid 1.194 kr.

499 kr.

199 kr. 

0 kr. 

1.693 kr. 

499 kr.

45 øre
PR. MINUT

20 øre
PR. SMS

35 øre
PR. OPKALD

0 øre
ABONNEMENT

Tilmeld dig nu og få 
200 kr. i taletid for 9 kr.

Med i pakken får du 2 
bagsidecovers i rød og pink 
– så matcher din mobil altid.

Vi kan hjælpe alle, der vil ha’ enkel og billig mobiltelefoni.

Pro�l

CATHRINE GRAGE

DANMARKS 

SKARPESTE KLINGE

I 2005 lånte Cathrine Grage
et par skøjter i Gøteborg.
Den senere svenske lands-
træner i speedskating må-
bede over den 28-årige
dansker, der skøjtede rundt
i regnen på reservebanen.
Han havde aldrig set så
håb løs skøjteteknik kombi-
neret med så stor udhol -
denhed.

»Cathrine har en stor
motor, men havde som ud-
gangspunkt ingen teknik.
Det er hun heldigvis kom-
met efter siden, men det er
stadig udholdenheden, der
er hendes største force,«

fortæller Thomas Allan Ni-
elsen, der er formand for
Cathrine Grages danske
klub HLF72.

Siden den regnfulde
aften i Gøteborg er det gået
stærkt for Cathrine Grage.
Så stærkt, at hun har kvali-
ficeret sig til OL i Vancou-
ver, hvor hun stiller op i
3.000 og 5.000 meter hur-
tigskøjteløb for kvinder. 

Senest Danmark var re-
præsenteret i den disciplin,
var ved OL i Innsbruck i
1964, da Kurt Stille blev
verdens niendehurtigste på
10.000 meter.

I en årrække fordelte
Cathrine Grage sin træning
mellem Danmarks eneste
‘long track’-skøjtebane på

Genforeningspladsen og
professionelle baner i Gøte-
borg og Berlin. Sidste år
pakkede hun latexdragten
og rykkede til Canada for
at træne målrettet mod OL. 

»Med den alder og det
udgangspunkt vil man ikke
finde mange, der ville satse
hele butikken på at kom -
me til OL. Det er den vilje,
der skal sikre hende en
top-10-placering i Vancou-
ver,« siger Thomas Allan
Nielsen.

Cathrine Grage skal på
isen for første gang søndag
aften dansk tid, hvor hun
løber 3.000 meter i Van-
couver. Onsdag den 24.
februar løber hun 5.000
meter. 

Det er kun fem år siden, Cathrine Grage vovede sig ud på isen Som den
anden dansker deltager hun ved OL i verdens hurtigste menneskedrevne sport

søren
nordahl friis
soren.friis@metroxpress.dk

Blå bog 

Født den 13. oktober 1976.

Stiller op i disciplinerne

3.000 meter og 5.000

meter hurtigløb for

damer  i OL i Vancouver.

Uddannet cand.merc. fra

Copenhagen Business

School og cand.merc. in-

ternational fra universi-

tetet i Bruxelles.  

Ud over dansk taler

hun engelsk, fransk,

flamsk og tysk.

Er single og bor i Ca-

nada, hvor hun arbej-

der som selv stændig

oversætter ved siden

af træningen. 

PRESSEFOTO: TEAM DANMARK

Blandt Cathrine Grages bedste resultater er en 
14.-plads på 5.000 meter ved VM i Nagano i 2008,
hun har slået 61 danske rekorder siden 2005, og så
er hun flere gange verdensmester og europa-
mester i maraton på rulleskøjter.


