Camilla Pedersen til start ved DM i Triatlon 25. juni
2017 i Juelsminde.
Den danske triatlet Camilla Pedersen har stået for et beundringsværdigt comeback efter
en voldsom ulykke i 2013. Camilla går efter sejren, når hun til sommer stiller op ved DM i
Triatlon i Juelsminde. Her skal hun og de øvrige triatleter svømme 1,9 km, cykle 90 km
og løbe et halvmaraton. Camilla ved, hvad det vil sige at vinde. Hun har tidligere vundet
flere EM og VM medaljer, samt som højdepunktet vundet en Ironman i 2015.
”Det er fantastisk, at Camilla Pedersen stiller til start i Juelsminde den 25. juni. Det er
med til at give stævnet et stort løft, at Camilla er at finde på startlisten,” siger Anders
Steffensen, triatlonkonsulent ved Hedensted Kommune.
DM afvikles i Juelsminde som det absolutte højdepunkt på 3 dages Triathlon Games.
Fredag den 23. juni afvikles triatlon som en stafet for firmaer/hold, lørdag den 24. juni
gennemføres triatlon som motionsarrangement for børn og voksne, og søndag er det så
elitens tur til at dyste ved DM i Triatlon.
Da triatlonsporten er blevet så populær, ligger DM i Juelsminde tæt på en del andre store
internationale stævner, f.eks. afvikles der i løbet af juni to EM-stævner i Danmark henholdsvis i Herning/Billund og omkring Kronborg.
Det vækker derfor ekstra stor glæde hos arrangørerne, at flere af Danmarks mest succesfulde triatleter lægger vejen forbi Juelsminde.
Udover Camilla Pedersen, har Chris Fischer også meldt klar til start i Juelsminde.
Den danske triatlet Chris Fischer blev i 2016 samlet vinder af Challenge European Rankings. ”Det er imponerende, at Chris er på startlisten, da han blot 14 dage forinden er
tilmeldt en Ironman, og jeg er sikker på, at Chris går efter at hente en medalje i Juelsminde og gerne en af guld, tilføjer Anders Steffensen.”
”Det er rigtig godt for DM i Juelsminde, at flere toptriatleter allerede nu har tilmeldt sig.
Vi forventer, at endnu flere triatleter vil tilmelde sig i løbet af foråret,” slutter Anders
Steffensen.
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