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FAKTA
• Marie Larsen Kunst, 32 år
• Danmarksmester Cross Country Olympic, 2008
• Danmarksmester Cross Country Marathon, 2007
• Nr. 21 på verdensranglisten Cross Country Marathon, 2008
• Nr. 95 på verdensranglisten Cross Country Olympic, 2008
• Ansat i TDC 2005, siden 2008 økonomisk konsulent i TDC
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MARIE ELSKER 
MODGANG 

– OG MuDDER
Hun er danmarksmester i mountainbike. 
Hun lider af en livstruende lungesygdom, 
og kører altid rundt med en mobiltele-
fon og en lås til cyklen, hvis hun skal 
fortsætte turen i ambulance. Og så er 
hun økonomikonsulent i TDC.

tekst: søren lynG BloCh
Fotos: ole Bo Jensen

arie Kunst er efter eget udsagn en 

djævel på en cykel. Men som hun 

sidder der en solrig eftermiddag 

på terrassen, ligner hun mere en engel. 

Det lange lyse hår blæser let i vinden, 

der er diskret makeup og smil på læben. 

 Marie Kunst er kommet for at fortælle, 

hvordan man får en karriere som semi-

professionel cykelrytter til at hænge 

sammen med en karriere som økonomisk 

konsulent i TDC. Eller omvendt.

 Hvad det er, der får en køn ung pige 

til at cykle fra arbejdet på Teglholmen til 

Gilleleje i Nordsjælland og tilbage igen – 

flere gange om ugen. 

 Hvad er det, der får hende til at byde 

en livstruende lungesygdom trods? Og til 

at bruge al sin fritid i mudrede skove i 

ind- og udland? Til at sige nej-tak til et 

almindeligt liv med fjernbetjening, fester 

og venindesnak?

Trodser livstruende sygdom
I vinter har Marie Kunst gennemgået ikke 

mindre end fire operationer. Hun lider 

af en meget sjælden lungesygdom, som 

betyder, at hun pludselig kan få blodan-

samlinger i lungerne. Men alligevel holder 

hun sin træning ved lige. 

- Jeg kører rundt med en mobiltelefon og 

en lås. Mobiltelefonen skal jeg bruge til 

at ringe 112, hvis jeg pludselig hoster blod 

op. Låsen skal jeg bruge til at sikre min 

cykel, så der ikke er nogen, der stjæler 

den, mens jeg kører bort i ambulancen, 

fortæller Marie med et lille smil. 

 Som for at sige, at hun godt ved, hun er 

lidt gal.

 Men heldigvis sker der sjældent noget, 

når hun er i bevægelse. Det er først, når 

hun er i hvileposition, for eksempel om 

natten, at problemet kan opstå. 

 Og i øvrigt regner hun ikke med, at det 

opstår mere, for forhåbentlig har den 

sidste operation været – ja, netop den 

sidste.

Stædig og vedholdende
Marie Kunst siger selv, at hun er stædig og 

vedholdende. Det tør nok siges. 

 Enhver anden ville nok have givet op 

for længst. Hvis lungesygdommen ikke var 

nok, så ville mange af de oplevelser Marie 

Kunst lader sig byde, få de fleste til at 

stille cyklen i stativet.

 - Jeg er et one-woman-show, og når 

jeg deltager i de store løb, har jeg kun 

mig selv. Mange af mine konkurrenter har 
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trænere og holdkaptajner med, som tager 

sig af alle problemer undervejs. Men jeg 

må klare alt selv.

 - For eksempel har jeg været ude for, 

at min cykel blev stjålet, mens jeg sov i et 

lille mobilehome – i øvrigt sammen med 

fire andre ryttere. Rimeligt presset. 

 Tyvene havde været så venlige at 

efterlade min kuffert på en regnvåd mark 

- men desværre midt i en kolort.

 - Jeg fik det arrangeret, så jeg kunne 

gennemføre løbet på en lånt cykel, men 

det var langtfra optimalt, fortæller Marie, 

og tilføjer, at den slags oplevelser er med 

til at gøre det hele værd.

 - Det taler til min stædighed. Jeg lægger 

mig ikke ned. Jeg GØR noget. Måske er det 

med til at udvikle min særlige evne for 

at udsætte behov. Når det hele ser mest 

håbløst ud, det gør ondt og jeg er træt 

og sulten, bliver jeg bare mere indædt og 

determineret - og endnu bedre til at køre, 

mener Marie.

Adrenalin og endorfin giver lykkerus 
For Marie Kunst drejer det sig om at få det 

hele til at gå op i en højere enhed. Så er 

der en belønning i den anden ende.

 - Når jeg har de bedste ben, den bedste 

teknik og den bedste planlægning af lø-

bet, er det en fantastisk følelse. Jeg leverer 

100 procent, også under pres. Adrenalin 

og endorfin giver mig en lykkerus, og det 

behøver ikke bare gå ud på at vinde. Må-

let kan være at nå sin topform, og måske 

mere end det. Man må gerne overraske sig 

selv en smule, siger Marie Kunst.

 Hun har aldrig været bange for at blive 

beskidt. Et rigtigt udendørs menneske. Og 

det er nok meget godt, for der er meget 

mudder i mountainbike. Både på den ene 

og den anden måde.

 - Det er en maskulin sport, hvor det 

hører med, at man sviner hinanden til. 

FLEKSIBILITET ER KODEORDET
- Vi er glade for at være i stand til at opfylde 
Maries ønsker og hjælpe hende med at 
dyrke sin idræt ved siden af jobbet. Det 
siger Maries chef, Peter Goltermann, og un-
derstreger at aftalen er en fordel for begge 
parter. Han synes, at elitesportsfolk har en 
positiv energi, som virksomheden kan nyde 
godt af.
 - Maries vindermentalitet skinner igen-
nem i hendes professionelle måde at 
angribe tingene. Hun er lige så dedikeret 
i jobbet, som hun er i sin idræt, og derfor 
støtter vi hende gennem en fleksibel aftale 
om hendes arbejdstider.  
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Det er heller ikke usædvanligt, at man lige 

får en albue af sine konkurrenter.

Arbejde, træning og rejser
Evnen til at tænke langt frem, træffe hur-

tige beslutninger og planlægge det næste 

træk, er ikke kun til brug i skovene. 

 Når Marie Kunst indfinder sig på sin 

plads på kontoret i Teglholmsgade, skal 

hun holde styr på 1000 effekter i et regne-

ark og kunne forudse situationer. 

 - Så er det bestemt en fordel at have 

trænet hjernen i at analysere en situation 

lynhurtigt, mener Marie. 

 Ofte skal hun fremlægge en økonomisk 

forudsigelse, og mange gange skal hun 

kunne prioritere mellem forskellige res-

sourcer.

 - Jeg bliver hele tiden tvunget til at 

vælge fra og til. Hele tiden tænke over, 

hvad der giver mest værdi. Tiden er den 

største begrænsning, og hvis jeg skal nå 

mine mål, må jeg prioritere benhårdt. 

Både i fritiden og på arbejdet.

 Som i parentes bemærket har givet 

Marie Kunst gode muligheder for selv at 

tilrettelægge sin arbejdstid, så den passer 

til træningen og de mange rejser.

Og hvad så?
Et liv med mesterskaber og træning kom-

bineret med et normalt arbejdsliv er ikke 

noget, der holder evigt.

 - Jeg giver mig selv nogle år endnu, og 

ser, hvor langt jeg kan komme. Men på et 

tidspunkt vil jeg gerne stifte familie. Jeg 

vil nok altid køre på cykel, men med et 

andet scope, siger Marie, som gerne ser 

nogle flere DM-medaljer på trofæhylden 

og nogle gode placeringer i de internatio-

nale løb, inden cykelstien bliver lagt om.

MARIE OM TDC’S MEDARBEJDERCYKLER
Det er super, hvis arbejdspladsen stiller muligheder til rådighed – for 
eksempel motionsrum og bad på arbejdet, som TDC gør. Og også nu 
gode tilbud på cykler, som virkelig er et godt initiativ. Men det skal 
være i form af positive tilvalg for medarbejderne, uden at man blander 
sig i, hvordan folk lever deres liv. Det er en hårfin balance, siger Marie 
Kunst som har prøvekørt TDC’s nye cykler.




