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Hun er fra Ungarn, men bor og træner i Bodilsker:

Julia Palotás
på hjemmebane
på Bornholm
Af Kjeld Lundbæk

MO

 MP

Julia Palotás er kun 19 år, og selv om
hun stiller op for sit hjemland Ungarn,
har hun siden sommeren 2018 boet på
en gård i Bodilsker og derfor også trænet på Bornholm – svømning i Rønne
Svømme-Klub og løb hjemme i Bodilsker, på stadion i Rønne eller i Nordskoven. Fægtningen og skydningen
foregår også hjemme på gården i Bodilsker, hvor hun bor hos sin træner, Benny Elmann-Larsen, der også er formand for Moderne Femkamp Danmark.
Den femte og sidste af de fem sportsgrene, der tilsammen udgør den traditionsrige OL-disciplin moderne femkamp, er ridebanespringning. Det var
Julia Palotás’ svageste disciplin, da hun
kom til Bornholm for et år siden, men
med gode venners hjælp gør hun også
her hastige fremskridt.
Julia Palotás kom til Danmark med
en fin ungarsk studentereksamen i bagagen, men alligevel supplerer hun nu
med en HF-uddannelse på Campus i
Rønne. Når dertil kommer 10-12 timers

erhvervsarbejde, så er dagen fyldt til
randen, når hun også skal passe sin
træning.
– I den kommende vinter startes en
træningsgruppe op omkring Julias træning, fortæller Benny Elmann-Larsen,
der har boet på Bornholm siden 2013.
I lørdags blev der for anden gang afviklet åbne nordiske mesterskaber i
moderne femkamp på Bornholm.
Svømningen og fægtningen foregik i
Rønne, ridningen i Vestermarie og LaserRun, der afvikles som en biatlon
med fire gange pistolskydning til fem
træffere og derimellem fire 800 meter-løb, på Svaneke Stadion.

Deltagere fra fem nationer
De 16 deltagere kom fra Ungarn,
Schweiz, Sverige, Finland og Danmark,
og i dameklassen, der havde samlet otte deltagere, levede Julia Palotás op til
favoritværdigheden. Det ungarske
stortalent var bedst i svømning og
fægtning, mens hun blev nummer to i
LaserRun – kun slået af Chloé Vaucher
fra Schweiz. I ridning blev det til en
sjetteplads.
I alt opnåede Julia Palotás 1272

point, mens Chloé Vaucher på andenpladsen blev noteret for 1212 point.
Svenskerne var flest i en herreklasse
med blot fem deltagere, og derfor blev
det også svensk på de to første pladser.
Axel Strömsöe vandt med 1412 point
foran Karl Dannfors med 1377 point.
Den eneste dansker, Bjørn Sabroe Simonsen, besatte fjerdepladsen med
1239 point.
Syv af deltagerne i dame- og herreklassen stillede også op i juniorklasserne, som også blev vundet af Julia Palotás og Axel Strömsöe.
En U19-klasse med udelukkende
svensk deltagelse blev vundet af Ludvig Rasmusson med 1081 point.
Søndag blev der afviklet en særlig
NM-konkurrence i LaserRun på Rønne
Stadion. Igen måtte Julia Palotás se sig
slået af schweizeren Chloé Vaucher,
men det var kun 14 sekunder, der skilte
første- og andenpladsen, og med tiden
13 minutter og 27 sekunder forbedrede
den 19-årige ungarer faktisk sin personlige rekord. Det var træner Benny
Elmann-Larsen godt tilfreds med.
Mændenes konkurrence blev igen
vundet af svenske Axel Strömsöe.

Julia Palotás vandt både junior- og seniorklassen ved lørdagens
Nordic Open-stævne på Bornholm

Kl. 13.15
Børneløb 2 km
Deltagergebyr 25,Kl. 14.00
Voksenløb 6 km
Deltagergebyr 50,-

STAVEHØLLØBET
Grand Prix-ﬁnale 2019
LØRDAG DEN 28. SEPTEMBER
v. Østerlars Dagli’Brugs

Efter løbet er der
præmieoverrækkelse
for 2019-sæsonen på
legepladsen på Vinkelvej
Arrangør: Østerlars Sport

