2012

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

Mellem / Lang

Kristoffer Hari Sabine Hvam Pedersen
Kristoffer er årets unge komet i dansk sprint. Kom fra
kun at være kendt i inderkredsen til pludselig at
eksplodere med DUR på 100m ved sit første stævne,
og skabe stor opmærksomhed omkring sig. Synes
ikke af meget, men skindet bedrager. Har med DMUtitlerne på 100m og 200m, sand ditto DUR allerede
klaret kravene til VM U18 og EYOF i 2013 – sådan!

Sabine lever fuldt op til sit forpligtende mellemnavn,
og er en trofast støtte på DT-holdet på både 1.500m
og 5.000m, selv om det reelt er ude i terrænet Sabine
for alvor folder sig ud som militær 5-kæmper.
Bedste resultat i 2012 må nok siges at være
7.pladsen til DM kort cross, men PR
På både 5.000m og 10km landevej
Trækker bestemt også op.

Spring

Kast

Jannick Bagge

Thomas Hoffmann

Efter i flere år at have været splittet mellem
badminton og atletik ligger fokus nu på trespring, og
det må siges at være en vellykket satsning indtil
nu med DM-titler for ungdom inde og ude,
DUR inde for både 17 og 18 årig, bronze til
Store DM og igen i år udtagelse til
Nordisk Juniorlandskamp, hvor det
blev til den første internationale
medalje med en 3.plads.

Har i år fået et bedre og mere afslappet perspektiv
på sit kuglestød, og er på rette vej rent mentalt til
bedre at tackle de udsving der vil komme.
Det blev rent længdemæssigt en uforløst sæson,
men der blev lagt noget i banken. Til gengæld blev
det til en overbevisende bronze til DM, samme
placering til DT-finalen, hvor det også blev til
klubrekord i diskos.

