
2011 Athletes of the Year 
 

  
Gives i hver disciplingruppe til den udøver der på bedste vis repræsenterer Hvidovre AM 

Kombinationen af klubånd og figthervilje kombineret med idrætsligt flotte resultater 
 
 Sprint / Hæk 

 
Simon har udviklet sig enormt det sidste år, både på 

det personlige plan og rent idrætsligt. Er den stille 
type, men tag ikke fejl, for der farer en djævel i ham, 

når pigskoene tages på. Suveræn vinder af DMU-
titlerne på 60m og 200m indendørs og 100m, 200m 

og 300m udendørs. Og flotte danske 
ungdomsrekorder på 200m med 22,68sek og 300m 

med 35,53sek – en sand vinder! 

Mellem / Lang 

 
Få er så loyale som Dés, når det kommer til at bakke 
op om alle klubbens arrangementer, både de sociale 

og de idrætslige. Er meget stabil og energisk til 
træning, hvilket har betydet PR på stort alle 
distancer i 2011 fra 1.000m til 10 km lande- 

vej. Bedste præstation kom måske ved 
DM kort cross med en 6.plads og 

bronze for hold. 

 
Spring 

 
 

Cecilie er et godt bevis på, hvad stabil alsidig træning 
over flere år kan betyde. Har i år fået sit gennembrud 
med DMU-sølv i mangekamp og ikke mindst i længde, 

hvor Cecilie i sit sidste spring gik fra intet til DMU-
guld – som første års! Har sat PR i alt, og hvor 

stærk mental fremgang i højde betød PR 
med 35cm til 1,62m. En god kamme- 

rat, der altid er glad og frisk og i 
godt humør. 

SSSiiimmmooonnn   MMMaaattthhhiiiaaassseeennn   DDDééésssiiirrréééeee   CCCuuulllmmmssséééeee   

CCCeeeccciiillliiieee   BBBøøønnnnnneeelllyyyccckkkeee   

 

Kast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brød de magiske 50m i hammerkast som den kun 

5.dansker, Dansk U-23 Mester, DM-sølv i vægtkast 
og en vigtig brik på DT sølvholdet og DM Hold, 

hvor kastepigerne fik guld. Altid i godt humør med 
overskud, en rigtig figther, med til at løfte de 
andre, og et stort socialt gen. Er på rekordtid 

blevet en rigtig Hvidovreatlet: ”Hvor er det FEDT at 
være fra Hvidovre!” – hørt på præmieskamlen til 

DT-finalen 
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