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 Statistik 2002  -  Hvidovre Atletik & Motion Side 3 

 

Man bliver jo helt forpustet! 
 

 

vAM har i år haft en sæson, der på mange måder vækker minder om atletikkens sidste storhedstid i Hvidovre 

tilbage i  70érne, hvor specielt Hvidovre IF, men også Hvidovre AK, huserede med mange fremragende atletik-

udøvere. Blandt disse var blandt andet Annelise Dam Olesen, Flemming Johansen og Torben Kristiansen, der 

alle tre fortsat er aktive på vores succesrige veteranhold. 

 

De er så i år blevet afløst af profiler som Christian Trajkowski, der blev udtaget til seniorlandsholdet på den korte stafet, 

og trioen Karina Johansen, Maria Sløk Hansen og Thomas Hoffmann, der alle tre blev udtaget i to individuelle discipli-

ner til årets juniorlandskamp. I samme åndedrag skal også nævnes Inge Faldager, der endnu en gang beviste, at hun i 

veteranatletik tilhører den ypperste verdenselite, da hun hjemførte 2 sølv- og 1 bronzemedalje ved Europamesterskaber-

ne i tyske Potsdam. 

 

i har dog også en masse andre profiler, der ligger og slås i tæt kamp bag førergruppen. Det vil være for om-

fangsrigt at nævne alle, men med kvindernes flotte og fortjente bronzemedalje og mændenes hamrende ærgerli-

ge 4.plads i finalen ved Danmarksturneringen, så fortæller det sit tydelige sprog om en stor og velfungerende 

seniorafdeling, der i år er blevet begunstiget af en stærk tilgang udefra specielt i sprint og kast, der er blevet lokket til af 

dygtige trænere og en positiv atmosfære. Veteranerne kører også der ud af i øverste gear, bedst bevist af, at herreholdet 

vandt finalen i ny dansk bedstenotering, mens kvinderne lige akkurat blev slået af de evige rivaler fra Amager IF. At 

man også kan i ungdomsafdelingen, fortæller årets imponerende høst af DM-medaljer. Hele 56 blev det til, og heraf he-

le 20 af guld! 

 

Man bliver jo helt forpustet af denne opremsning af idrætslig hæder til klubben. Faktisk er det gået så godt i denne sæ-

son, at vi både til Ungdoms DM og ved Store DM blev den 3.bedste forening, og med vore flotte holdpræstationer in 

mente, så er det nok ikke helt ved siden af at proklamere, at Hvidovre A/M i dag er landets tredje bedste atletikklub ef-

ter giganterne IF Sparta og Århus 1900! 

 

lt dette er kun en opremsning af overskrifterne, og jeg kan kun opfordre til, at man dykker hovedkulds ned i sta-

tistikken, og fordyber sig i alle de mange positive resultater der er skabt i år. Der skal også være ros til den store 

stab af arrangører og dommere ved DMU, der skabte det bedste ungdomsmesterskab i adskillige år. Det er der-

for med en vis forventning, at man ser frem til næste år, hvor vi den 8-10. august står som arrangører af Store DM. Med 

de forberedelser der allerede er i gang, så tror jeg godt, at jeg tør love de gæstende aktive, foreninger og tilskuere et 

fremragende DM. Vi glæder os! 

 

en inden vi når så langt, så lige et smut tilbage til årets statistik, hvor der er sket en del ændringer i forhold til 

tidligere udgaver. Alle de tørre tal er forsøgt krydret med mange billeder, og her skal specielt Erik Maecklen-

burg have stor tak for sit bidrag. Næste år håber jeg så, at udvalget er endnu bredere, så vi når helt ud i kroge-

ne. Så hvis vi har endnu fotograf in spe i klubben, så hermed en invitation til at få offentliggjort sine talenter i næste års 

udgave! 

 

Under oversigten over klubrekorder er alle aldersgrupper samlet i hver disci-

plin, så man kan danne sig et samlet overblik over øvelsens udvikling i klub-

ben. På alle tiders listerne og all-round listerne er alle resultater opnået i 2002 

fremhævet med fed, så man let kan se, hvor der sker noget. 

 

Det var intentionen at samle information omkring indendørs resultaterne ud-

vikling, så vi også her kan operere med alletiders lister og klubrekorder ført 

tilbage til tidernes morgen. Men dette er foreløbig udskudt et år, og derfor er 

det HvAM-rekorder der er ført i år. 

 

Afslutningsvis vil jeg ønske Jer alle god fornøjelse med at dykke ned i mur-

stenen, og håber ikke den er lige så tung som vægten var for Steffen Jørgen-

sen. Og så håber jeg alle tager udfordringen op om at fortsætte den positive 

udvikling, så statistikken næste år bliver endnu mere seværdig! 

 

Michael Bruun Jepsen, oktober 2002 
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