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2011

Årets Bedste Seniorresultater
Kvinder senior:
Bedste sprint/hæk resultat
Bedste mellem-/lang resultat
Bedste spring resultat
Bedste kaste resultat

Zarah Buchwald (95)
Désirée Culmsée (86)
Lotte Thiesen (80)
Maria Lykke Jensen (90)

200 meter
25,66 sek. 957p
3.000 meter 10.10,82 min. 881p
Trespring
11,84 meter 863p
Spydkast
48,01 meter 824p

Mænd senior:
Bedste sprint/hæk resultat
Bedste mellem-/lang resultat
Bedste spring resultat
Bedste kaste resultat

Kasper Olsen (91)
Stephan Alex Jensen (83)
Jannick Bagge (94)
Thomas Hoffmann (82)

200 meter
3.000m FH
Trespring
Kuglestød

22,26
9.10,27
14,05
16,22

sek.
min.
meter
meter

905p
976p
839p
893p

Bedste Kvindelige Udøver: Stephan Alex Jensen
Bedste Mandlige Udøver: Maria Sløk Hansen
Désirée Culmsée
Årets leder/-træner:

For at finde de bedste resultater i de 4 disciplingrupper er der benyttet IAAF World Ranking Scoring Tables 2004.
Bedste kvindelige og mandlige resultat kåres af klubbens Eliteudvalg.
Årets leder/træner kåres af klubbens formand og næstformand

Årets Træner 2011
Désirée Culmsée
Désirée fik følgende skudsmål
ved kåringen:
Mange gør et stort stykke arbejde for
vores klub, så at vælge én frem for en
anden kan være svært.
Årets leder har igennem flere år spillet en
vigtig rolle som ungdomstræner, hvor
hun er meget vellidt og respekteret af
såvel de aktive børn som af de andre
trænere.
Alle ved at man altid kan gå til hende,
hvis man har et problem og, at hun er
den rette, hvis man vil have tingene til at
ske.
Hun er altid villig til at hjælpe til ved
stævner og arrangementer, hvor hun
spreder glæde og tryghed ved sin
kompetente og behagelige fremtræden.
Hun er en vigtig rollemodel for alle vore
unge aktive og trænere.
Og når hun så tilmed vil gå ind og sikre
den nye generation af håbefulde atleter,
så har valget ikke været svært … Désirée.
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