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Veteran status for året 2006 og 2007
Af Poul-Erik ”Poller” Hansen.

(MBJ)

S

Inge Faldager

å er det tid til at gøre status over de sidste to års
veteranpræstationer, der i lighed med tidligere er
frembragt gennem stor aktivitet såvel individuelt
som for hold.
I statistikken ses det at den samlede medaljehøst i 2006
blev 23 guld, 6 sølv og 2 bronze medaljer fordelt på DM
inde, NM inde, DM ude, EM ude og holdkampene DM
+ Øst finalerne, mens det i 2007 blev til 32 guld, 14 sølv
og 5 bronze medaljer fordelt på DM inde, NM inde,
ØDM ude, DM ude, NM ude og VM ude samt de sædvanlige DM + ØDM holdkampe.
På den individuelle side har vi haft deltagere med i rigtig mange stævner, og har her opnået mange flotte resultater og placeringer. Som sædvanligt skal Inge Faldager
fremhæves for hendes mange flotte præstationer ved
samtlige mesterskaber, og skal et af de bedste nævnes,
vil jeg fremhæve kaste 5-kampen ved EM 2006 i Poznan Polen, hvor resultatet 4.393 point gjorde Inge til Europamester i klassen K55. Inge har endvidere som klubbens eneste repræsentant deltaget i VM 2007 i Reccione
i Italien, hvor hun blev verdensmester i vægtkast med et
resultat på 14,29 m. Hun fik herudover en række andre
gode placeringer nævnt i rækkefølge: Sølv i hammer
(45,56m), bronze i kastemangekamp, en 4. plads i diskos med 32,97m og endelig en finaleplads og årsbedste
med 10,31m i kuglestød.

H

vidovre har endvidere deltaget i holdturneringen for veteraner i såvel 2006 som 2007. En
turnering der er sammensat at to indledende
runder i maj/juni samt to finale matcher, der afvikles
samtidig i efteråret.
I 2006 var holdets indledende runder præget af skader
og afbud samt generelt dårligt vejr, hvilket som bekendt
ikke fremmer veteran resultater, ligesom en ny regel om
at droppe en øvelse inden stævnets start ikke var populært blandt deltagerne. Hvidovre imponerede ikke i de
indledende runder, men det samlede resultat var dog alligevel nok til en finaleplads for såvel K som MK hold.
I 2007 var holdene væsentlig bedre kørende i de indledende runder ligesom reglen om at droppe en øvelse var
fjernet, og der var ikke på noget tidspunkt tvivl om at
Hvidovres to hold skulle i finalen. Såvel K som MK
holdet lavede den højeste point score blandt alle landets
klubber i de to indledende runder, og på denne baggrund
satte jeg som holdleder næsen op efter 4 gange guld i finalerne, hvilket dog skulle vise sig at blive lidt sværere
end antaget.
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…har et internationalt visitkort som ingen andre
atleter i klubben. Siden årtusindeskiftet er det blevet til følgende imponerende meritter:
5 verdensmesterskaber + 3 sølv og 2 bronze
8 Europamesterskaber + 3 sølv og 4 bronze
2 gældende Verdens Rekorder
5 gældende Europa Rekorder
Finalen 2006 blev afviklet søndag d. 20.august i Randers, hvor vejret ved starten ikke var det bedste, men
som dog hen af vejen blev et ganske dejligt atletik vejr
med mulighed for gode præstationer. I 2007 blev finalen
afholdt 19. august i Bagsværd og vejret var her med os
fra starten. Alt så positivt ud og der var endnu engang
lagt op til den sædvanlige tætte MK kamp med Odense.
Kvindeholdet ydede (som sædvanligt fristes man til at
sige) en fantastisk indsats og vandt såvel det Danske som det Østdanske Mesterskab 2006/2007 og var urørlige i toppen med en point score på ikke mindre end
6885/6940 point. MK holdet formåede i 2006 efter en
meget tæt kamp med Odense at få en flot 2. plads i DM
finalen med 9145 point kun slået med 80 point. En me-
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Annelise Dam
Olesen

endnu engang måtte ”nøjes” med 2. pladsen og se sig
slået på målstregen af Odense der med et helt exceptionelt godt hold opnåede hele 10254 point (Jeg husker ikke at Odense tidligere har lavet så høj en point score!).
Som et plaster på såret vandt MK holdet dog det Østdanske Mesterskab i overlegen stil.

G

ennem kampen ydede såvel mk- som k-holdet
meget flotte resultater, og som sædvanligt var
klubbens veteran Verdens- og Europamester
Inge Faldager den store point sluger. Inge Faldager tog
sig af ikke mindre end tre øvelser nemlig hammerkast
med 44,06/41,93m (1173/1133point), diskoskast med
32,03/30,45m (910/883point) og sidst kuglestød med
10,18/9,45m (893/843point).

Veteranholdet anno 2007

get lige kamp der lige så godt kunne være faldet ud til
Hvidovres fordel, men sådan skulle det desværre ikke
være. Den forventede revanche i 2007 udeblev desværre
idet Hvidovre trods et rigtig godt resultat på 9918 point

Til slut vil jeg takke alle veteraner for en fantastisk indsats i 2006 og 2007 og håber at se Jer alle friske og klar
efter en hård ”vintertræning” til nye store udfordringer i
2008.
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Øverst fra venstre: Svend Heckermann, Torben Kristiansen, Jakob Juul Rasmussen, Poul-Erik Hansen, Karsten
Langball, Carsten Damslund, Kurt Andersen, Arne Bech.
Nederst fra venstre: Vibeke Hansen, Annelise Dam Olesen
og Inge Faldager

(PEH)
På afstand ligner Annelise fortsat en ung gazelle, når
hun jogger rundt på græsset. En løbestil der fortsat
bekræfter, at det ikke er tilfældigt, at Annelise en
gang tilhørte verdenseliten på 800 meter.
Resultaterne tæller en sølvmedalje ved Europamesterskaberne i Athen i 1969 og en semifinale ved OL
i 1972 i München.
På nydansk er der vel kun et ord der dækker:
RESPEKT!!

Et andet super resultat stod Annelise D. Olesen for i
højdespring, hvor hun med et spring på 1,15/1,20 m lavede holdets næstbedste point score med 941/1067 point. Svend Heckermann skal ligeledes nævnes for en
god holdindsat, idet han i 2007 finalen med 5 minutters
varsel blev bedt om at løbe en 5 km som backup for Vibe der havde pådraget sig en skade under opvarmningen
og således var tvivlsom gennemfører. OK sagde Svend
men skulle lige guides korrekt over til startstedet hvor
de øvrige deltagere så småt allerede var ved at stille op.
Der blev herudover lavet mange andre rigtig gode resultater og generelt var niveauet meget højt.
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