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Det går ganske fornuftigt…
Nej, det går faktisk helt forrygende!
Af Michael Bruun Jepsen, Sportschef.

H

elt tilbage i 2012 kom den sidste årsstatistik på
gaden, så nu sidder du og kigger i en gigantstatistik, der samler op på de sidste 3 års mange
resultater og udvikling i klubben.
Og netop udvikling har været et nøgleord i den periode,
hvor klubben har udviklet sig nærmest eksplosivt på rigtig mange felter. Der har været en stor vilje til at turde
satse, og samtidig selv tage ansvaret for udviklingen.
Man kan postulere, at vi har været umanerlig heldige,
men man kan også vende det om, og sige, at det er sjældent man får så meget held uden selv at gøre en stor
indsats for at opnå det!
I stigende grad har vi måtte erkende, at vi har været udfordret på de menneskelige ressourcer i den daglige
drift, og vi har kunne se, hvordan den øvrige sportsverden i stigende grad har investeret i at professionalisere
deres organisation. Vi har hidtil ikke haft den fornødne
økonomi til at gøre det, men stigende indtægter på mange fronter har betydet, at vi i slutningen af 2014 besluttede at tage det første spæde skridt ved at ansætte Tanja
Ravnholdt på ca. kvart tid som Ungdomschef, og i starten af 2015 ansatte vi så undertegnet som lønnet Sportschef på ca. halv tid. En stort satsning for klubben, men
også det eneste rigtige at gøre, hvis vi skal fastholde vores momentum som en af kommunens og atletikkens
store klubber!

V

ores økonomi var i 2012 helt i bund, og 2013
blev et hårdt år, hvor livremmen blev spændt
godt ind, og mange oplevede det som en svær
tid. Men det gav de ønskede sorte tal på bundlinjen, så
vi fik stoppet den økonomiske deroute vi var ude i, og vi
fik stille og rolig vendt supertankeren, så vi i dag igen
har en positiv egenkapital, og så småt er begyndt at spare lidt op på kistebunden. Det er en udvikling vi gerne
vil holde fast i de kommende år, så vi får konsolideret
os til at blive en sund forening med flere økonomiske
muskler end vi har i dag.
Vores ubetinget største økonomiske succes er Copenhagen Open, hvor vi i 2013 besluttede at starte et nyt og
lidt anderledes stævne op, der skulle være henvendt til
alle aktive uanset alder og niveau, der skulle være en
tydelig international profil og kvalitet skulle være det
gennemgående tema. Umiddelbart ser det ud til, at vi
har ramt plet, da vi er gået fra imponerende 1.600 startere i debuten over 2.000 startere sidste år til 2.350 startere i år, heraf mere end 20% startere fra udlandet, og

Hvidovre var i 2014 vært for en IAAFclinic, hvor Sportschef Michael Bruun
Jepsen og formand Martin Roald-Arbøl
stolt kunne byde blandt andet legenden
Sergej Bubka velkommen – stort!
primært Sverige. Med over 1.000 mandetimer i løbet af
weekenden, så trækker det virkelig tænder ud hos alle,
så der er en stor taknemmelighed til alle vores dommere
og hjælpere! I år blev der reelt løbet så hurtigt til stævnet, at DAF forlangte en kontrol af eltidsanlægget. Testen gik upåklageligt, så det er ikke for meget at sige, at
vi har Danmarks hurtigste atletikbaner, og allerede her i
2015 kunne vi fejre, at vi også står som arrangører af
Danmarks største atletikstævne!
På sponsorsiden har vi fået en virkelig god aftale med
PharmaIT, og her sidst på sæsonen har vi opnået en fantastisk flot flerstrenget sponsoraftale med Kaiser Sport
og Ortopædi, der går på klubtøj, sko, behandling og
samarbejde om nye aktiviteter. Aftaler der for bare et
par år siden ville have været utopi, men som nu er et
godt bevis på vores udvikling, og ikke mindst det potentiale som også folk udefra kan se i klubben.
Ud over at udvikle klubben indefra, så har det også været en klar strategi, at vi kan ikke udvikle os optimalt
ved kun at kigge indad. Vi må også samtidig investere i
vores omverden, og på den måde være med til at udvikle forudsætningerne for vores ambitioner. Både Martin
Roald-Arbøl, Tom Jensen og undertegnet har derfor
siddet i forskellige udvalg i forbundet, mens jeg også
har investeret mange kræfter i Idrætsrådet Hvidovre, der
er foreningernes talerør over for kommunalpolitikkerne
og forvaltningen.
Ud over at arbejde for en større sag, så giver det os også
et unikt netværk og indsigt i de mekanismer, der kan
være med til at gøre en positiv forskel for os i rigtig
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mange henseender. Et godt eksempel på dette er, at vi i
2014 ifm VM halvmarathon med ganske få dages varsel
blev tilbudt at stå for en IAAF Master Clinic, og 3 dage
senere stod vi som værter for et arrangement med den
dobbelte Olympiske Mester i spydkast, norske Andreas
Thorkildsen, indendørs verdensrekordholderen i højdespring for kvinder, svenske Katja Bergkvist, og IAAF’s
vicepræsident, den 5-dobbelte verdensmester og mangedobbelte verdensrekordholder i stangspring, Sergej
Bubka. En helt igennem sublim oplevelse!
Et andet godt eksempel på dette er vores årelange kamp
for at få renoveret stadion og få det ført op til nutidig
standard, så vi fremover kan afholde stævner på højeste
niveau. Et stort og langvarigt lobbyarbejde på mange
forskellige fronter betød, at kommunalbestyrelsen på
deres møde sidst i oktober måned besluttede at opgradere atletikfaciliteterne, så vi fremover får 8 rundbaner og
samtidig bevarer vores hurtige underlag. En beslutning
som vi er rigtig glade og taknemmelig for! Lige så snart
Copenhagen Open er afviklet i 2016 og den sidste fodboldkamp spillet, så går renoveringen i gang, så vi i efteråret 2016 har et af Danmarks bedste atletik stadions!
Det åbner op for så mange nye muligheder, så det er
endnu en ting, der trækker mundvigene opad!

A

t turde tage chancen og tænke anderledes er opstarten af vores helt nye Crossfit afdeling i slutningen af 2014 et rigtig godt udtryk for. Kænturjon Gym, Hvidovre Atletik, har deres eget område
inde i starten af atletikhallen, og er rigtig glade for vores
gode faciliteter. Al bekymring om sammenstød mellem
to vidt forskellige kulturer har vist sig grundløs, og det
er i dag en succes med stigende medlemstal.
En anden god historie, der kun er på vej til at folde sit
potentiale fuldt ud er samarbejdet med skoleverdenen i
Hvidovre. Sidste år startede vi sammen med Idrætsrådet
et skoleløb op, Idrætsløbet, som optakt til den årlige
idrætshædring i medborgersalen. Vi lagde ud med knap
900 glade skolebørn, der løb fra 2-4km rundt om Rådhuset, og det tal blev i år øget til over 1.200 deltagere.
Der har været god opbakning fra Borgmester Helle

Copenhagen Open er allerede efter 3
år blevet Danmarks største atletikstævne med 2.350 startere, heraf
20% fra udlandet, primært Sverige!

Adelborgs side, og samme opbakning mødte vi, da vi i
april måned i år startede Skole OL op med over 550 begejstrede børn på stadion. Borgmesteren udtalte i den
forbindelse, at Skole OL burde være en fast del af skolerne Årshjul, så der er bestemt baggrund for en yderligere udvikling.
Den nye skolereform har været lang tid om at udfolde
sig her i Hvidovre, men efter langvarigt pres fra Idrætsrådet, så starter der fra skoleåret 2016 en eliteidrætslinje
op i udskolingen på formentlig Engstrandskolen. Det vil
være et godt tilbud til de elever, og atletikudøvere, i
kommunen der ønsker at satse på deres sport, og gøre
det blandt ligesindede. Det passer rigtig godt ind i vores
morgentræningstilbud til de Team Danmark godkendte
atletikelever på Falkonergårdens Gymnasium, som vi
har haft i en årrække.
Et forestående tættere samarbejde med skolerne tættest
på stadion står også højt på vores agenda, og vi er begyndt de første samtaler om hvordan vi kan bruge hinanden bedst muligt til fælles gavn. Rigtig spændende,
ikke mindst set i relation til fremtidig rekruttering.
Spændende og perspektivrig er også den stadig tættere
tilknytning til forældregruppen, som ikke overraskende
har vist sig at være særdeles positiv!

M

an kommer ikke uden om, at alt der hidtil er
beskrevet primært er en styrkelse af vores
rammer. Men heldigvis er det også sådan, at
den idrætslige udvikling er gået tilsvarende positiv, og
det er et faktum, at vi rent elitært aldrig har stået stærkere end vi gør i dag.
Vi har aldrig lagt skjul på, at vi ønsker at være et godt
alternativ til Sparta, når man flytter til København fra
provinsen eller blot søger en forening, hvor man kan
udvikle sig yderligere. Vi har nogle andre værdier end
Sparta, og satser meget på dygtige trænere. Det har vist
sig kontinuerligt at give bonus med et stort rykind i
2013 af 6 dygtige aktive fra Bornholm med træner Dennis Kaas og diskoskasteren Andreas Jørgensen i spidsen

Festus Asante 10,53sek

I 2015 startede vi op med Skole OL
for kommunens skoler med over 550
glade børn.
Efter Copenhagen Open og forårets
sidste fodboldkamp, så skal stadion
totalrenoveres med 8 rundbaner!
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samt Matthias Hagen fra IK Hellas. Sidste år kom
landsholdssprinteren Festus Asante til fra Korsør sammen med det unge kastetalent Thea Jensen fra Glostrup,
og sidst på året kom den unge sprinterkomet Kristoffer
Hari retur efter et mislykket ophold en enkelt sæson i
Sparta. Og i år kom et af vores gamle medlemmer, Leo
Madsen, retur som træner fra Korsør, hvor han havde
taget Alexander Siedler og Abdi Hakin Ulad med.
Og specielt Abdi har imponeret dybt i år ved at vinde alt
der er værd at vinde som DM 5.000m, 10.000m og
halvmaraton samt det Nordiske Mesterskab på 10.000m
og sidst det traditionsrige Erimitageløb. Men mest lovende var Abdis debut på den klassiske maratondistance
i Frankfurt, hvor han løb som et urværk de første 35km,
ikke fik druket og gik iskold de sidste 2km og besvimede ind over målstregen i 2.16.00 timer, under DAF’s Bkrab til næste års OL i Rio de Janeiro. Ikke siden Annelise Damm Olesen i 1972 deltog i München har vi haft
en deltager med til OL, det vil være virkelig stort, hvis
Abdi klarer kravet i 2016!
Som forsiden af statistikken klart viser, så har vi også
andre udøvere, der har fået øjenbrynene til at løfte sig
rundt omkring. I 2013 blev den blot 15 årige Kristoffer
Hari fra den ene dag til den anden en mediedarling i
Danmark, og samtidig en global nyhed, da han satte Europarekorder på 100 og 200m for 15 årige drenge med
hhv 10,37sek og 21,16sek. og i lidt for meget medvind
til Copenhagen Open løb 20,96sek! Desværre lykkedes
det Sparta at lokke Kris, og hans far og træner Stefan, til
klubben med gyldne løfter, men efter en mislykket sæson i 2014 er de glædeligvis retur. Hvis Kris var en early bloomer, så har Maria Sløk i den modsatte ende af
skalaen vist sig som en late bloomer, da hun sidste år
som 31 årig, pludselig fik det hele til at gå op i en højere
enhed på alle planer. Meget velfortjent betød det en
massiv fremgang i kuglestød, og pludselig hed det
Dansk Rekord med 16,53m, landsholdsplads, NM bronze og over det internationale krav til EM i Zürich.
For første gang nogensinde havde vi i år 2 deltagere
kvalificeret til et internationalt ungdomsmesterskab,
Kristoffer Hari til EM U20 på 100m og den blot 16 årige Thea Jensen til VM U18 i kuglestød. De sidste 3 år
har vi 17 gange været repræsenteret på det danske seniorlandshold, og 11 gange på ungdomslandsholdene,
hvor der er vundet 4 medaljer ved NM.
Også vores veteraner har gjort det fremragende, ikke
mindst personificeret i evigt unge Inge Faldager, der
gennem de sidste 3 sæsoner har vundet ikke færre end
32 ud af de 40 internationale medaljer der er vundet, og
nu er oppe på svimlende 30 verdensmesterskaber som

veteran, helt outstanding!
På den hjemlige front har vi over de sidste 3 år vundet
77 medaljer ved DM Ungdom, hvoraf Thea Jensen alene tæller sig for 10 mesterskaber. Hos senior har vi
vundet 43 medaljer, og af dem har Maria Sløk været involveret i hele 16 af dem, hvoraf 5 er af guld. Sløk er nu
oppe på 11 DM-titler, 59 medaljer i alt, heraf imponerende 15 i træk i diskoskast! Historisk var det da Zarah
Buchwald i 2014 vandt DM på 200m, og søstrene Bianca og Sara Brahmer-Svendsen fulgte på de næste 2
pladser, så der var lutter Hvidovrefolk på medaljeskamlen. Det var endnu en ”one-to-remember!”
Det var det også, da vi i 2013 midtvejs i DT-finalen førte hos kvinderne, og man så småt kunne se panikken
sprede sig i Spartalejren, der dog i sidste ende løb med
sejren. Inden den afsluttende 4x400m stafet skulle vi
vinde stafetten over Sparta og de Danske Mestre fra KIF
for at få sølv. Det var stort, da en jublende glad og stolt
Line Køhlert strøg først over målstregen, og sikrende
kvinderne den første DT-sølv nogensinde. Tilsvarende
stort var det, da mændene igen kom på skamlen i år,
hvor det blev til bronze. Veteranerne, eller Masters som
de fremover kommer til at hedde, vandt både her i 2015
og sidste år en klar sejr ved DM Hold finalen for kvinder.
Skal vi runde af med nogle tal omkring rekorder…
• Så er der i de sidste 3 sæsoner sat 483 klubrekorder,
heraf 27 for senior.
• Maria Sløk har 3 gange sat Dansk Seniorrekord i
hhv. kugle og kaste 5-kamp. Vi har nu 6 Danske Senior Rekorder!
• 20 Danske Ungdoms Rekorder, hvor Thea Jensen
har sat 12 de sidste 2 sæsoner, og Kristoffer Hari står
for de ubetinget bedste med hans 2 Europarekorder.
Vi sidder nu på 65 DUR!
• 14 Danske Masters Rekorder, så vi nu sidder på hele
77 stk. Ud over dette har vi også 11 Nordiske Rekorder, 3 Europarekorder og 2 Verdensrekorder – og
Inge Faldager står for næsten alle de internationale
rekorder!
Man kan altså roligt fastslå, at det går ganske fornuftigt
☺. Men vi vil mere, så jeg vil afslutte lige som jeg har
gjort de sidste par gange: Vi har fortsat et stort uforløst
potentiale, vi har den nødvendige viden, vi har visionerne, så det bliver en spændende fremtid vi går i møde.
Held og lykke til alle med 2016, der forhåbentlig på alle
fronter overgår 2015!
Og god læsning, der er til mange timer ☺

HVIDOVRES VÆRDIER
FÆLLESSKAB – RESPEKT – GLÆDE – RUMMELIGHED – KVALITET - FIGHT
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