Statistik 2004 - Veteranerne

Hvidovre AM har landets bedste veteraner
Af Poul-Erik ”Poller” Hansen..

V

eteranerne i Hvidovre Atletik & Motion har
igen i år markeret sig blandt landets absolut
bedste, og har været placeret i alle de store
danske og internationale mesterskaber. De har endvidere suverænt vundet det Øst-Danske og Danske holdmesterskab for mix hold, mens det blev til henholdsvis sølv
og bronze for kvindeholdet for de tilsvarende mesterskaber. Kort sagt er der ikke mange klubber i Danmark,
der overgår de gæve veteraner fra Hvidovre.
Resultaterne fremgår af statistikken, og en opgørelse af
medalje høsten fra de største stævner siger, at Hvidovre
ved DM-inde, NM-inde, ØDM ude, DM ude, EM ude
og NM kaste mangekamp opnåede i alt 46 guld-, 9 sølvog 10 bronze medaljer. En medaljehøst ikke mange andre klubber i Danmark kan gøre os efter, og som vi håber at kunne leve op til igen næste år.

Ø

st- og DM-mesterskaberne for veteranhold blev
i år afholdt på Bagsværd stadion, og ved denne
lejlighed opnåede mix-holdet en overlegen sejr
for såvel Øst- som DM mesterskaberne på 10.218 point,
mens kvinde-holdet måtte nøjes med en sølv medalje for
Øst mesterskaberne og en Bronze medalje for DM finalen med 5.663 point. Imponerende flotte placeringer
skabt af en god hold- og kampånd blandt de deltagende
veteraner. Resultatet for specielt MK holdet er igen i år
enestående i Danmark, selv om det generelt ligger lidt
under sidste års niveau.
Det er min klare overbevisning at Hvidovres veteraner
også til næste år vil være at finde i den absolutte veteran
elite, og at dette vil bringe mindst lige så mange medaljer til klubben som i år. Jeg forventer ligeledes at vi for
såvel mix – som for K-holdet kommer op på sidste års
niveau, så vi endnu engang suverænt kan hjemtage mesterskabet i overlegen stil og måske endda samtidig slå
vores egen mix point rekord på 10.453 point.

Inge Faldager

(JJR)

… er ikke kun en af Danmarks bedste veteraner, men også en af verdens bedste i kastedisciplinerne, hvilket hun endnu en gang beviste i år med 3 guldmedaljer ved EM i Århus – Respekt !!!
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