Ebrahim Abdulaziz
God nok for OL
Ebrahim Abdulaziz var god nok til å delta på maraton under OL i Rio, men han kom aldri dit. Ganske enkelt fordi
han manglet norsk statsborgerskap. Det gjør han fortsatt, og det vil han nok også fortsatt gjøre et par års tid. Så
får tiden vise om han oppfyller kravene fra UDI.
Og i påvente av svar fra de norske myndighetene, fordriver 38-åringen tida med skole og løping. Grunnskolen
ble han ferdig med i fjor. Nå er han i gang med videregående. I tillegg løper han. Mye og ofte, og det går alltid
fort unna. Det har det gjort siden han startet med løping etter at han kom som flyktning til Tingvoll fra Eritrea i
2012. Året etter ble han sendt videre til Leksvik, før han endte opp i Stjørdal der han nå bor.
Anbefalte Strindheim.
Og med seg i flyttelasset lå det et skriv fra friidrettsgruppa på Tingvoll, der det sto at han burde ta kontakt med
Strindheim IL når han nærmet seg Trondheim. Nå har denne kontakten vært på plass en stund, og afrikaneren
begynner å føle seg både som nordmann og en god representant for sitt nye idrettslag.
I Strindheim var det Tommy Gjølga som først tok hånd om nyervervelsen. Dette samarbeidet fungerer fortsatt,
og tre ganger ukentlig er Ebrahim på plass i friidrettshallen på Ranheim. Selv om han nærmer seg 40 år, mener
han fortsatt å ha mye ugjort på friidrettsarenaen. Og det er slett ikke lite det han har utrettet siden han kom til
norsk jord for fem år siden.
NM-gull i maraton.
Han har hevdet seg meget godt i det meste han har stilt opp i, og den foreløpige toppen kom da han gikk til
topps i maraton-NM 2015. Året etter ble det sølv i NM halvmaraton. Under friidretts-NM i Bergen 2016 ble det
10.plass på 5000-meteren og 5.plass på 10000-meteren. Aller størst oppmerksomhet vekker imidlertid tida
(2.16,49) han brukte på Berlin Maraton i fjor. 4 minutter raskere enn Even Løkkens klubbrekord og sogar under
det norske OL-kravet. Men så var det dette med norsk statsborgerskap……
Vil slå Sondre
Men det var i fjor. Nå er Ebrahim i gang med forberedelser til en ny omfattende sesong med både baneløp,
gateløp og terrengløp på programmet. Det blir travelt, men han elsker det slik. Og aller helst maraton. I år skal
han gjennom tre. Den første i Irland. Deretter Berlin, og til slutt NM.
- Og sesongens mål på maraton?
- Å slå Sondre Norstad Moen, svarer Ebrahim.
- Vel, vel. Han har en personlig rekord som er fire minutter raskere enn din?
- Målet er å slå Sondre. Ikke slå tiden hans.
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