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GENERELT 

 All over er Hvidovre AM rangeret som Danmarks 3.bedste atletikklub 

 Der blev endnu en gang sat rigtig mange klubrekorder, hele 199 stk. 

 Der blev sat 12 nye senior klubrekorder, hvoraf klubrekorden i hammerkast for kvinder blev overgået af hele 2 
udøvere, og nu indehaves af kun 19 årige Heidi Toft 

 Der blev sat 5 Danske Rekorder, heraf 1 for ungdom, 2 for senior og 2 for veteran 
 
UNGDOM 

 9 DMU-titler og 19 DMU-medaljer i alt. Simon Mathiasen og Kasper Olsen blev dobbelte mestre i sprint, mens de 
sidste gik til Zarah Buchwald på 300m og Heidi Toft i hammerkast. Heidi blev topscorer med 4 DM-medaljer 

 Simon Mathiasen satte Dansk Ungdoms Rekord på  

 4 unge på forskellige landshold: 
o Rüni Seloy var til European Youth Olympic Trials, og kandiderer til næste års Ungdoms OL 
o Heidi Toft Hansen og Kasper Olsen deltog ved NM U20 
o Steven Kwasi-Korang fik en NM U23 sølvmedalje på 4x100m med hjem til samlingen, og var inde omkring 

landsholdet på 4x100m 
 
SENIOR 

 5 Danske Mesterskaber og i alt 17 DM-medaljer 

 Overraskende DT-sølv til mændene, den første af andet karat end bronze og så endda på hjemmebanen, 
kvinderne røg desværre i kval.match, men vandt den,s å begge hold igen i 2012 er i elitedivisionen 

 Lisbeth Pedersen vandt en unik tripel med DM guld indendørs på 800m, 1.500m og 3.000m 

 Maria Sløk og Stephan Alex Jensen forsvarede deres DM-titel med succes og kom også på seniorlandsholdet 

 Maria Sløk vandt hele 4 individuelle DM-medaljer, satte 3 klubrekorder og var gik ubesejret gennem sæsonen i 
diskos, hvor hun med 4786m nu er Danmarks 9.bedste gennem tiderne 

 Vores crosspiger vand hhv. sølv og bronze ved DM kort og lang cross, og forsvarede deres bronze i DAF’s 
Vinterturnering som Danmarks 3.bedste hold 

 Crosspigerne fik en ekstra belønning ved at blive Danmarks repræsentant til Europa Cup Cross for klubhold i 
Italien, hvor de fik en stor, stor oplevelse med hjem 

 Kenneth Munk stod for en uhørt præstation med Danske Rekorder på såvel 6 timers løb og 100 km 
 
VETERAN 

 19 Danske Mesterskaber og i alt 29 DM-medaljer 

 Inge Faldager var DM topscorer med hele 8 individuelle DM-titler, mens René Nybo tog 3 titler 

 Mix-holdet blev igen Danske Holdmestre, mens kvinderne fik sølv 

 12 internationale medaljer ved veteran EM og VM, hvor Inge Faldager ubeskedent stod for de 10 af dem 

 Inge Faldager blev dobbelt guldmedaljevinder ved både EM og VM for veteraner i hammer og vægtkast 

 Inge Faldager satte 2 danske rekorder i trespring indendørs og diskos 
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