
Hvidovre	  AM	  
IDRÆTSLIG	  STATUS	  2013	  

	  
GENERELT	  	  
• Det	  har	  måske	  været	  klubbens	  bedste	  sæson	  i	  nyere	  tid,	  måske	  nogensinde!	  
• Toppen	  i	  dansk	  atletik	  er	  blevet	  bredere,	  men	  vi	  rangerer	  igen	  i	  år	  som	  Danmarks	  4.bedste	  atletikklub	  efter	  

Sparta,	  Århus	  1900	  og	  KIF.	  	  
• Der	  blev	  sat	  klubrekord	  i	  antallet	  af	  nye	  klubrekorder,	  da	  vi	  nåede	  imponerende	  189	  stk.	  9	  flere	  end	  i	  2012.	  	  
• Der	  blev	  sat	  10	  nye	  senior	  klubrekorder,	  hvor	  klubbens	  kastere	  tog	  sig	  af	  ikke	  færre	  end	  7	  af	  dem.	  	  
• Der	  blev	  sat	  1	  Dansk	  Senior	  Rekord,	  2	  Europarekorder	  D15,	  5	  Nordiske	  Rekorder	  for	  veteraner,	  i	  alt	  35	  DR	  med	  1	  

til	  senior,	  13	  til	  ungdom	  og	  21	  til	  veteranerne	  
	  

UNGDOM	  	  
• 15	  DMU-‐titler	  og	  31	  DMU-‐medaljer	  i	  alt.	  Kasper	  Olsen	  blev	  imponerende	  3-‐dobbelt	  mester	  i	  sprint,	  Kristoffer	  Hari	  

dobbeltmester	  på	  100-‐200m,	  det	  sammen	  blev	  Bianca	  Brahmer-‐Svendsen	  på	  400m	  og	  4x400m,	  Fransiska	  
Bramsen	  på	  400m	  hæk	  og	  4x400m,	  Sara	  Brahmer-‐Svendsen	  på	  200m	  og	  4x400m,	  Line	  køhlert	  på	  400m	  og	  
4x400m	  og	  endelig	  Matthias	  Hagen	  i	  kuglestød	  og	  kaste	  5-‐kamp.	  De	  sidste	  individuelle	  mesterskaber	  gik	  til	  Mikkel	  
Roald-‐Arbøl	  og	  Jannick	  Bagge	  i	  trespring	  og	  Andras	  Jørgensen	  i	  kuglestød.	  Matthias	  Hagen	  blev	  topscorere	  med	  i	  
alt	  6	  DMU-‐medaljer.	  

• Kristoffer	  Hari	  satte	  nogle	  imponerende	  europarekorder	  for	  drenge	  15	  år	  på	  100m	  og	  200m	  med	  10,37s	  og	  
21,16s.	  der	  begge	  var	  senior	  KR	  og	  Danske	  U20/U18/15	  års	  Rekorder.	  

• Matthias	  Hagen	  var	  over	  den	  Danske	  U18/16	  års	  Rekord	  i	  spydkast	  med	  65,89m,	  men	  kan	  ikke	  få	  dem	  anerkendt	  
pga	  hans	  tyske	  statsborgerskab.	  Line	  Køhlert	  forbedre	  den	  Danske	  20	  års	  Rekord	  på	  300m	  til	  40,76s,	  der	  også	  var	  
klar	  senior	  KR.	  Thea	  Jensen	  (GIC)	  og	  Amalie	  Lange	  (GIF)	  træner	  fast	  med	  i	  kastegruppen	  og	  satte	  hhv.	  9	  og	  4	  DUR.	  

• Kristoffer	  Hari	  blev	  udtaget	  til	  Ungdoms	  OL	  som	  kæmpefavorit,	  men	  blev	  skadet	  i	  den	  sidste	  træning	  og	  stillede	  
derfor	  ikke	  op.	  Fik	  dog	  guld	  ved	  NM	  U20	  på	  100m.	  

• Zarah	  Buchwald	  kom	  for	  tredje	  år	  i	  træk	  med	  på	  det	  danske	  juniorlandshold	  på	  4x100m,	  mens	  bianca	  Brahmer-‐
Svendsen	  fik	  sin	  debut	  på	  4x400	  meter.	  

	  
SENIOR	  	  
• Dobbelt	  så	  mange	  Danske	  Mestre	  som	  i	  2012,	  nemlig	  4	  guld	  og	  i	  alt	  17	  DM-‐medaljer.	  
• Kvindernes	  DT-‐hold	  førte	  halvvejs	  i	  finalen,	  men	  skulle	  på	  den	  afsluttende	  4x400m	  slå	  nr.	  1-‐2	  fra	  Store	  DM	  for	  at	  

vinde	  sølv,	  og	  det	  gjorde	  de	  så	  i	  årets	  bedste	  tid	  i	  Danmark	  -‐	  fantastisk	  afslutning!	  Mændene	  blev	  5’er.	  
• Kastekvinderne	  vandt	  suverænt	  DM	  Hold,	  mens	  mændene	  sikkert	  tog	  sølv.	  
• Kvindernes	  4x100m	  stafethold	  (Mette	  B.	  Jepsen,	  Sara	  Brahmer-‐Svendsen,	  Zarah	  Buchwald	  og	  Line	  Køhlert)	  var	  

ubesejrede	  i	  hele	  sæsonen	  og	  tog	  en	  flot	  DM-‐titel	  og	  vandt	  også	  DT-‐finalen.	  
• Blot	  16	  årige	  Kristoffer	  Hari	  blev	  den	  yngste	  DM-‐vinder	  nogensinde	  med	  sejren	  på	  100m.	  
• Maria	  Sløk	  havde	  igen	  en	  stor	  sæson	  med	  5	  DM-‐medaljer,	  DM-‐guld	  i	  kaste	  5-‐kamp	  og	  DR	  med	  3.859	  point.	  Maria	  

har	  nu	  erobret	  50	  senior	  DM-‐medaljer	  i	  sin	  karriere	  og	  er	  bestemt	  ikke	  færdig.	  
• Maria	  Sløk	  slog	  også	  4	  klubrekorder,	  mens	  Jannick	  Bagge	  slog	  dem	  både	  indendørs	  og	  udendørs	  i	  trespring.	  Øvrige	  

rekordsættere	  var	  Sandra	  Pétursdóttir	  (vægt	  inde	  14,09m),	  Thom	  Hoffmann	  (kugle	  ned	  17,47m),	  Line	  Køhlert	  
(300m	  40,76s)	  og	  Andreas	  Jørgensen	  (diskos	  50,55m).	  

• Vi	  havde	  7	  aktive	  med	  på	  diverse	  seniorlandshold,	  det	  højeste	  antal	  i	  nyere	  tid,	  og	  flere	  var	  tæt	  på.	  Line	  Køhlert	  
løb	  individuelt	  400m	  til	  EM	  Hold,	  og	  dannede	  3/4	  af	  4x400m	  holdet	  sammen	  med	  Bianca	  Brahmer-‐Svendsen	  og	  
storesøster	  Sara,	  der	  også	  løb	  4x100m,	  samme	  distance	  som	  Kasper	  Olsen.	  Sandra	  Pétursdóttir	  kastede	  hammer	  
på	  det	  islandske	  landshold,	  hvor	  Arnór	  Jónsson	  løb	  4x100m.	  Endelig	  blev	  Sabine	  Hvam	  Pedersen	  udtaget	  til	  NM	  
Cross,	  der	  desværre	  faldt	  sammen	  med	  VM	  i	  militær	  5-‐kamp,	  hvor	  Sabine	  vandt	  det	  afsluttende	  crossløb.	  
	  
	  
	  



VETERAN	  	  
• 29	  Danske	  Mesterskaber	  og	  i	  alt	  36	  DM-‐medaljer	  blev	  erobret	  på	  hjemmebanen	  både	  indendørs	  og	  udendørs.	  
• Inge	  Faldager	  havde	  den	  måske	  bedste	  sæson	  nogensinde	  som	  veteran,	  da	  hun	  sikrede	  sig	  4	  VM-‐titler,	  4	  guld	  ved	  

World	  Master	  Games	  (OL	  for	  veteraner),	  3	  EM-‐titler,	  5	  guld	  ved	  NM	  og	  10	  DM-‐guld.	  Det	  Inge	  vandt	  hermed	  sin	  
135.internationale	  medalje	  og	  titel	  nr.	  92,	  og	  i	  DM-‐sammenhæng	  var	  det	  Inges	  184.DM-‐guld!	  

• Mari	  Sløk	  hentede	  6	  titler	  i	  sin	  første	  veteransæson,	  Karsten	  Nielsen	  erobrede	  3	  titler,	  mens	  Mette	  B.	  Jepsen,	  
Marc	  Lorentzen,	  Michael	  Bruun	  Jepsen	  og	  Lasse	  Ringhofer	  hver	  erobrede	  2	  titler.	  

• Ved	  NM	  gjorde	  Mette	  B.	  Jepsen	  rent	  bord	  i	  sprint	  for	  K40	  ved	  at	  tage	  3	  guld.	  Michael	  Bruun	  Jepsen	  erobrede	  
titlen	  i	  hammer	  hos	  M45.	  

• Begge	  veteranholdene	  vandt	  ubeskedent	  DM	  Hold	  på	  næsten	  hjemmebanen	  i	  Glostrup.	  	  
• Inge	  Faldager	  var	  DM	  topscorer	  med	  4	  individuelle	  DM-‐titler,	  mens	  Steffen	  Jørgensen	  og	  Christian	  Nickelsen	  tog	  

de	  sidste	  mesterskaber.	  	  
• Det	  blev	  til	  1	  enkelt	  international	  medalje	  ved	  veteran	  EM	  til	  Inge	  Faldager,	  der	  desværre	  var	  skadet.	  Mette	  B.	  

Jepsen	  kom	  flot	  retur	  efter	  skade	  med	  4.plads	  på	  100m.	  	  
• Mette	  Jepsen	  satte	  Dansk	  Rekord	  indendørs	  på	  50	  meter.	  	  
	  
	  
/.	  Michael	  Bruun	  Jepsen,	  Sportschef	  


