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Igen stor holdånd ved Danmarksturneringen i 2012 
 

 

Af Steffen Jørgensen og Line Vibov, 

     holdledere 
 

anmarksturnering 2012 blev endnu engang en 

uhyre tæt affære. Specielt kvinderne lå længe 

rigtig godt til i bronzekampen, men måtte i sid-

ste ende se sig slået af Århus 1900 og KIF og måtte der-

for nøjes med den ærgerlige fjerdeplads. Sølle 7½ point 

var der op til sølvmedaljerne og 5 point til bronzen, 

hvilket taler sit tydelige sprog om en holdkamp, som let 

kunne være faldet ud til Hvidovres fordel. 
 
Kvinderne har et meget homogent hold, men især i ka-

stedisciplinerne bliver der virkelig skudt point ind på 

kontoen. Kun Sparta scorede flere point i kasteøvelserne 

end Hvidovre - og det var kun sølle 3½ point mere. Re-

spekt! Generelt set er kvindeholdet meget ungt og der er 

kæmpe potentiale i holdet i årene der kommer. Det kan 

vi bestemt godt glæde os til! 
 
Lige som kvinderne blev mændene også nummer fire, 

dog med en noget større margin op til medaljerne. 15½ 

point var der op til de evige konkurrenter fra KIF, men 

realistisk set var KIF klart stærkere end Hvidovres her-

rer i 2012, så der kan ikke pilles ved nederlaget. 
 

år man analyserer hvor vi skal gøre det bedre, 

taler resultatlisterne sit tydelige sprog. Vi er 

rigtig, rigtig  godt  med i kast,  sprint og til dels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

også spring, men vi kæmper med store huller på mel-

lem- og langdistance disciplinerne, hvor specielt savnet 

af Stefan Alex Jensen, som har været alvorligt skadet, 

har givet store ridser i point regnskabet. 

 

Samuel Lutabi og Runi Seloy kæmpede forbilledligt til 

DT-finalen. De viste at det var i hvert fald ikke vilje der 

manglede. Der skal også lyde en stor tak til Mark Ahle-

huus og Anders Schönherr for at “tage én for holdet” og 

løbe 3.000m forhindring, hvor vi ellers ville have note-

ret et stort rundt 0. 

 

Generelt set er Mark og Anders’ vilje til at give alt for 

holdet, meget signende for begge DT-hold. Det er en 

stor fornøjelse for holdlederne at have to hold fyldt med 

atleter med så store klubhjerter, at de gerne vil tage en 

øvelse, som de normalt ikke gør sig i, for at hjælpe hol-

det. Vores holdånd er dét der gør os så stærke, og år ef-

ter år placerer os deroppe, hvor der er rigtigt sjovt at væ-

re - tusind tak til alle atleter, trænere og heppere for det! 
 

vis vi skal se frem mod 2013, tegner det igen 

til at blive nogle uhyre spændende matcher, 

hvor vi igen, igen kommer til at kæmpe med 

KIF og Århus 1900 om metallet. Set over en bred kam 

står begge hold stærkere med de nye ansigter der er 

kommet til på sprintsiden hos både herrer og damer, 

mens herrerne har fået en gedigen forstærkning med ka-

steren Andreas Jørgensen, som er flyttet til Hvidovre fra 
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Det her vil vi opleve igen i 2013 – en holdleder der får 

den obligatoriske tur i vandgraven efter DT-finalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er det Steffen Jørgensen, der får stiftet bekendt-

skab med vandgraven efter DT-sølvet i 2010 


