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GENERELT 

 All over er Hvidovre AM igen rangeret som Danmarks 3.bedste atletikklub efter Sparta og Århus 1900 

 Der blev endnu en gang sat rigtig mange klubrekorder, hele 92 stk. 

 Der blev sat 11 nye senior klubrekorder, blandt andet klubrekorderne i alle kast hos kvinderne. 

 Der blev sat 8 Danske Rekorder, heraf 4 for ungdom,1 for senior (Maria Sløk Hansen diskos inde) og 3 for veteran (Inge 
Faldager trespring inde og ude samt diskos K60) 

 Vi har 72 Danske Rekorder fordelt på 4 senior-, 25 ungdom- og 43 veteranrekorder 
 
UNGDOM 

 14 DMU-titler og 43 DMU-medaljer i alt. Simon Mathiasen blev imponerende 5-dobbelt mester i sprint, Zarah Buchwald 
3-dobbelt mester i kortsprint, Kasper Olsen dobbeltmester i kortsprint, Jannick dobbeltmester i trespring, mens de sidste 
mesterskaber gik til Cecilie Bønnelycke i længdespring og Heidi Toft Hansen i hammerkast. Simon Mathiasen og Heidi 
Toft Hansen blev topscorere med i alt 7 DMU-medaljer. 

 Simon Mathiasen satte Dansk Ungdoms Rekord på 200mog 300m udendørs for D15. Maria Lykke Jensen forbedrede i 2 
omgange den Dansk U23-rekord i kaste 5-kamp. 

 2 unge på Juniorlandsholdet: 
o Zarah Buchwald og Jannick Bagge fik deres debut på det danske juniorlandshold på 4x100m og i trespring. 

 
SENIOR 

 5 Danske Mesterskaber og i alt 16 DM-medaljer. 

 Overraskende DT-sølv til kvinderne efter mændenes tilsvarende sidste år. I år blev et skadesplaget herrehold nr. 6 i DT-
finalen. Det var 10.sæson i træk, at vi havde begge hold med i Elitedivisionen og den 10. DM-medalje. 

 Det nye DM Hold blev en stor triumf for klubben med et overraskende mesterskab til de mandelige sprintere og et mere 
ventet mesterskab til vores kvindelige kastere.  De mandlige kastere fik også en sølvmedalje med hjem. 

 Indendørs fik vores stærke forhindringsløber, Stephan Alex Jensen, lidt overraskende tilkæmpet sig en sikker titel på 
3.000m i ny klubrekord. 

 Udendørs forsvarede Maria Sløk Hansen for 3.år i træk sit DM-guld i diskoskast, mens navnesøsteren, Maria Lykke 
Jensen vandt titlen i spydkast. 

 Maria Lykke Jensen repræsenterede Danmark ved EM Hold i spydkast sammen med Stephan Alex Jensen, der 
efterfølgende viste sig at have løbet med en brækket fodrodsknogle. Derfor blev det heller ikke til noget DM-forsvar til 
Stephan på forhindringen, men til gengæld var han med på det danske hold til NM Cross. 

 Maria Sløk vandt hele 4 individuelle DM-medaljer, satte en usædvanlig Dansk Indendørs Rekord i diskos, satte 3 
klubrekorder og gik på nær et enkelt nederlag ubesejret gennem sæsonen i diskos, hvor hun med 47,92m nu er 
Danmarks 8.bedste gennem tiderne. 

 Vores crosspiger vand og bronze ved DM kort cross, og 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. 

 
VETERAN 

 23 Danske Mesterskaber og i alt 43 DM-medaljer 

 Inge Faldager var DM topscorer med hele 8 individuelle DM-titler, mens Marc Lorentzen tog 5 titler 

 Det blev desværre ikke til nogen deltagelse i VT-finalen i år, der var henlagt til Haderslev 

 6 internationale medaljer ved veteran EM og VM, hvor Inge Faldager ubeskedent stod for dem alle sammen 

 Inge Faldager blev både Europa- og Verdensmester i hammerkast, den 10.titel ved begge mesterskaber 

 Inge Faldager satte 3 danske rekorder i trespring indendørs og udendørs samt i diskos 
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