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 full klaff for cliff 

D 
 a den 61 år gam le bon den 
Cliff Young med sitt sub
be te lø pe sett brøt mål
sno ren først i det 875 ki
lo me ter lan ge ul tra ma ra

ton lø pet mel lom Syd ney og Mel
bour ne i 1983, ble en aust ralsk 
le gen de født.

Den skrang le te, tann lø se, so si
alt kei te te bon den i gum mi støv ler 
og over alls ble møtt med lat ter og 
hån ord da han i re nes te For rest 
Gumpstil stil te på start stre ken i 
ver dens tøf fes te ul tra ma ra ton.

De bes te reg net med å gjø re 
lø pet unna på drøyt sju døgn for
delt på 18 ti mer lan ge etap per og 
seks ti mer hvi le. Men hvi le var 
ikke på budt.

Sam men med ham sto pro fe
sjo nel le ma ra ton lø pe re i 20– 
30års al de ren med spon so rer i 
ryg gen. En av dem had de ny lig 
satt ver dens re kord på 1000 mi les 
(1609 ki lo me ter) i SørAf ri ka.

– Hvem er du og hva i alle da ger 
tror du at du dri ver med? rop te 
pres sen.

– Jeg er Cliff Young og jeg er 
bon de, svar te 61år in gen. 

– Har du spon so rer og støt te ap
pa rat? spur te en re pre sen tant for 
ar ran gø ren.

– Nei, jeg er ale ne, svar te bon den.
– Da kan du ikke være med.
– Klart jeg kan, svar te den 

tann lø se. 
– Jeg gje ter 2000 sau er jeg har 

ver ken råd til hest el ler ter reng

kjø re tøy. Når jeg san ker sau ene, 
må jeg løpe i fle re da ger i strekk. 
Set ter jeg meg, sprer de seg. Så jeg 
er vant til å løpe len ge og langt.

– Hva er for må let med at du stil ler?
– Å full fø re.

Løp støvlene av seg
Da lø pet star tet, la stjer ne ne 
kjapt saue bon den langt bak seg. 
Til sku er ne smil te over bæ ren de 
av 61år in gen som sub bet av 
går de i gum mi støv le ne sine og 
sak ket len ger og len ger ak ter ut.

Folk over hele Au stra lia som 
fulg te lø pet live på TV, hå pet noen 
vil le bry te inn og stop pe 61år in
gen før han stup te død i bak ken.

Da mor gen ny he te ne send te fra 
lø pet et ter et døgn, sat te man ge 
TVtit te re kaf fen i hal sen. Cliff 
Young var ikke bare frem de les på 
bei na. Iste den for å stop pe å hvi le 
had de han løpt hele nat ten.

In nen han had de løpt støv le ne 
av seg, had de an ti hel ten fått fans 
langs løy pa som skaf fet ham nye 
lø pe sko fort lø pen de. For hver 
natt som kon kur ren te ne sov, 
hal te han inn på. 

Sis te nat ten pas ser te han alle 
de so ven de at le te ne, be holdt le
del sen og vant. 61år in gen løp 
875 ki lo me ter uten hvi le på fem 
døgn, 15 ti mer og fire mi nut ter 
og slo den gam le re kor den med 
over ni ti mer.

Den lut fat ti ge bon den viss te 
ikke en gang om før s te pre mi en på 
10 000 dol lar. Li ke vel syn tes han 
det var galt at bare han skul le få 
pen ger for blod sli tet, så han del te 
dem like godt bro der lig med res
ten av fel tet. 

Et ter lø pet ble han riks kjen dis, 
in ter vju et og in vi tert, unge jen ter 
kas tet seg et ter ham. Den tann lø
se ung ka ren gif tet seg med en 
skjønn het på 23 (her lig he ten var
te i seks år) og han døde i 2003, 
81 år og lyk ke lig. 
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Kon kur ren te ne lo seg halvt skak ke da en 61 år gam
mel, tann løs, bon de stil te på start stre ken i ver dens 
 tøf es te ul tra ma ra ton, 875 ki lo me ter mel lom Syd ney 
og Mel bour ne. Fem døgn se ne re tør ket de av seg gli set. 

Mil slu ke ren

løp uten ge biss: 61-år in gen 
Cliff bruk te ge biss til dag lig. Men 
han tok det ut når han løp for di 
han ble gal av den evin ne li ge 
klap rin gen fra ge bis set. 

fra lø pet: Ut over i lø pet ble 
Cliff Young hyl let som helt og 
folk skaf fet ham nye jog ge sko 
et ter hvert som han løp dem i 
styk ker. 

litt dril lo: I lik het med vår 
tid li ge re lands lags tre ner fore-
trakk løps fan to met 
gum mi støv ler.
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« Jeg løper flere dager i strekk 
når jeg sanker sauene mine.


