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Sæsonen 2004 i ord, tal og billeder!
Af Michael Bruun Jepsen.

H

vidovre AM viste endnu en gang i den forløbne
sæson, at man magter næsten alle atletikkens
mange facetter og gør det med stor succes.
Som arrangør præsterede man det næsten umulige med
først Veteran DM og blot 2 uger senere Ungdoms DM,
og begge gange med stor og berettiget ros fra deltagere
og foreninger. En ros der kan gives direkte videre til både vore dommere og staben bag arrangementerne. Vi
formåede på glimrende vis at vise os værdige til den titel vi modtog på sidste års Årsmøde i DAF som ”Årets
Forening”.
På kunststofbanerne var der også succes med bronze til
kvinderne i Danmarksturneringen og en frustrerende og
ærgerlig 4.plads til mændene. Hos veteranerne blev det
til den forventede titel i mix-rækken med en suveræn
sejr, mens kvinderne her tog sig af bronzen. Altså stor
succes i holdturneringerne, der er med til at understrege
os som en af de store og markante foreninger på det
idrætslige Danmarkskort.
Også individuelt er det gået godt med 3-dobbelt mesterskab til Inge Faldager ved EM for veteraner i Århus, og
endnu en europamesterskabstitel til Christian Trajkowski i hans debut i den sammenhæng. Det blev også
til 33 DM-titler til veteranerne, 9 til vores ungdomsafdeling og 9 individuelle medaljer til seniorne, men desværre ingen af den ypperste karat i denne sæson.
Maria Sløk Hansen fik sin debut på det store landshold,
mens Christian Trajkowski takkede pænt nej for at give
plads til ungdommen. Endnu en debutant på et landshold fik vi i Desirée Culmsee, der var med på juniorlandsholdet på 2.000m forhindring. Rasmus Olsen og
Steven Nielsen blev udtaget til DAF’s Talentudvikling,
og er således nu med i bruttotruppen på ungdomslandsholdet.
Dette var toppen af kransekagen, men statistikken fortæller meget mere om alle de andre flotte præstationer
det er blevet til i årets løb!

V

ed en gennemgang af statistikken kan man se,
at der er kommet en del ændringer. Den mest
markante ændring er, at der nu er kommet nogle artikler med fra nogle af klubbens nøglepersoner, der
beskriver den forgangne sæson, så der også bliver sat
nogle ord på de mange præstationer.
Jeg håber, at det er med til at højne værdien af statistikken, og sammen med de mange billeder også gøre den
mere læseværdig. Hvis tilbagemeldingerne er positive,
så håber jeg de forskellige forfattere også vil bidrage
med noget på skrift til næste års statistik.

A

t der også er sket noget på andre områder kan
man sikre sig ved at bladre om til ”Allround listerne”, hvor der virkelig er sket ting og sager.
Ved at bruge IAAF World Ranking Scoring Tables
2004, så er der lige pludselig åbnet mulighed for at
medtage stort set alle atletikkens øvelser, så vi nu har en
reel mulighed for virkelig at kåre de bedste atleter indenfor de forskellige disciplingrupper. Svagheden er så,
at der dels bruges en anden pointtabel, hvilket automatisk betyder omrokeringer, men især, at der simpelthen
må mangle en hel del resultater fra før 2004 i de nye
øvelser.
Jeg håber derfor, at alle vil finde de gamle statistikker
frem, og sende mig de manglende resultater pr. mail
(mbj@jepsen.mail.dk), så listerne kan blive opdateret.

M

ed massevis af artikler, billeder og ikke
mindst tal, så er statistikken blevet en ordentlig moppedreng, men samtidig også både en
dokumentation for klubbens historie og et digert opslagsværk for dem, der ønsker at fordybe sig i sæsonen
2004.
Jeg ønsker alle god læsning, og håber det kan virke som
en inspiration for både aktive, trænere, ledere og dommere for den kommende sæson. God fornøjelse!
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