
IRONMAN COZUMEL havde udsolgt med over 
2200 deltagere, selvom det kun er 2nd gang den 
køres.
Ironkaisa lagde grundstenen til sejeren med den 
bedste svømmetid i hendes aldersgruppe, og 
oppe af vandet på 1.03 t, efter et hurtigt skifte, 
skulle cyklingen så give hende yderligere afstand, 
inden løbet.

På en cykelrute hvor modvind på den vilde østkyst 
giver udfordringer til alle deltagere, kørte kaisa 
sig i en postion hvor hun havde 10 min forspring 
inden løbet.
Her måtte hun kæmpe med alt hun havde, på de 
3x14 km runder som fulgte.
Varmen som var enddnu højere end 2009, havde 
taget mange kræfter, og hang hele tiden i luften 
som en dræber, klar til at sætte hedeslalg, mave-
problemer, kramper og vabler ind som enddnu en 
faktor.

Bag sig havde Kaisa den amerikanske deltager 
Paula Bennett, som med rekorder fra flere ameri-
kanske Ironmanstævner og 4 deltagelser i VM på 
Hawaii, begyndte løbet med at hente 4 min på 
den første runde.

På anden runde hentede hun yderligere 2 min, 
så Kaisa´s forspring inden de sidste 14 km var nu 
nede på 4 min.

Her gælder det om hele tiden at løbe, og Kaisa 
gjorde lige nøjagtigt dette.

Når tanken om at gå bare 10 meter hele tiden 
kommer brusende frem, skal den straks skubbes 

væk, at tanken om at vinde, tanken om at blive 
ved. Kaisa løb hele tiden.

Trods en prolabs i ryggen i november 2009, og 
deraf følgende løbepause og behandlinger igen-
nem hele foråret 2010, løb hun videre.
Hun vidste at hendes fart ikke ville være som året 
inden, men at hendes vilje til at vinde skulle få 
hende til at give alt. Da hun vender for sidste gang 
og begynder de sidste 7km hjem mod mål, ind-
stiller hun tankerne mod mållinjen, men hendes 
øjne er fuldt fokusere på alle løbere som kommer 
imod hende, ”hvor er den amerikanske kvinde ?”  
sekunderne går, de bliver til 1 min, og de bliver til 
2 min......og så ser hun hende. Hun går ! Hun kan 
ikke løbe mere.
Nu skal jeg bare blive ved med at løbe, så vinder 
jeg.
Kaisa bliver båret de sidste 5 km af alle tilskuere 
som er langs kysten, og som hele tiden råber til 
hende, de er fantastiske, og har været hele dagen.
Hun løber over mållinjen i tiden 10.52 t

2 min efter befinder hun sig i lægeteltet, hendes 
hænder er følelsesløse og iskolde, så hun lægges i 
drop, da hendes blodsukker er på vej helt i bund.
1 time efter kan hun som vinder i aldersgruppen 
45-49 rejse sig, og deltage i festen, som stadig 
foregår, hver gang en ny athlet krydser mållinjen, 
de berømte 4 ord. ”you are an Ironman”

”ironkaisa“
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