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Danmarksturneringen Mænd 2006 
 

 

Af Henrik Kjær. 

å forhånd var sæsonen 2006 imødeset med en vis 

skeptisk hos de aktive pga. flere bærende sprinte-

re havde foretaget klubskifte. Sjovt nok var dette 

aldrig den afgørende forskel i DT i år, men helt andre, 

og til dels uheldige sammenfald, hvilket bringer Micha-

el Jepsens evige rigtige læresætning på tapetet nemlig, 

”gennem forberedelse mindske omfanget af overraskel-

ser…”. Denne læresætning vil senere hen i denne be-

skrivelse af sæsonen være det rene Nemesis for de in-

volverede holdeledere! 

 

I 2006 var alle runder dobbeltmatcher, hvilket forhå-

bentlig kun er en trend der vil foresætte, da det absolut 

skaber de bedste og mest livlige rammer om stævnet. 

Muligheden for at dobbeltstævner er kommet for at bli-

ve i Elitedivisionen er stor, da den er blevet landsdæk-

kende fra 2007, hvor vi skal kæmpe med de 8 bedste 

hold i Danmark i tre kampe mod hinanden. Fire hold fra 

vest og ditto fra øst. Divisionen kommer til at bestå af 

Hvidovre, Sparta, KIF, Bagsværd, Aarhus 1900, Aal-

borg, AGF og Odense. 

 

æsonen 2006 blev indledt på Tårnby stadion, 

hvor styrkeforholdet mellem KIF og Hvidovre, 

som traditionelt har haft lige kampe, blev tyde-

liggjort. KIF havde fået mange forstærkninger, mens 

Hvidovre var i opbygningsfasen med en stribe unge at-

leter. Vel og mærke atleter der vil dominere de kom-

mende sæsoner på DT-holdet. Det blev også stævnet 

hvor Hvidovre blev opmærksomme på, at Bagsværd 

igen er en markant modspiller, som vi vil komme til at 

kæmpe kraftigt mod. 

 

Det første stævne blev også, hvad vi vil kalde et dårligt 

varsel på noget der ville blive gennemgående for hele 

DT-sæsonen 2006 nemlig skader og afbud! Jeg tror ikke 

at Michael og jeg på noget tidspunkt har været så ramt 

af uheld på denne konto, som holdledere for herreholdet 

i Hvidovre. Den uheldige trend kulminerede på det 

værst tænkelige tidspunkt, nemlig til DT-finalen! Et 

stævne hvor vi kun i halvdelen af øvelserne kunne stille 

med vores bedste mand. Dette betød da også, at vi måtte 

tage til takke med en kedelig sidsteplads. Netop situa-

tionen på Aalborg stadion til DT-finalen fik underteg-

nede til at tænke over situationen, og jeg har efterføl-

gende grebet i egen barm. Dette betyder, at der fra næste 

sæson vil være tættere kontakt til de aktive, og bedre 

forhold omkring holdopstillingen, så vi ikke oplever 

misforståelser på selve dagen. 

 

Når alt ovenstående så er sagt, og alle hver især har eva-

lueret deres sæson og indsats for 2006, så skal vi også 

fremhæve de fantastiske præstationer vi var vidne til, og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

her vil jeg uden synderlig struktur nævne eksempler på 

dette. I 1. runde var vi vidne til holdleder Michael Jep-

sen lægge ud med flotte 51,09 meter i hammerkast, og 

Anders Ejby Ernst løbe 5.000 meter i tiden 15.20,39 

min. og tage en 2. plads hjem til holdet. Kenneth Olsen 

klarede i årets første stævne 1,92m, hvilket indbragte en 

1. plads. Thomas Hoffmann viste at sæsonen 2006 skul-

le blive særdeles god mht. hans diskoskast. 46,32 meter 

var årets udlæg, hvilket virkelig betød store forventnin-

ger til årets resultater. 1. runde var generelt præget af 

afbud og mindre gode resultater, og slutstillingen viste 

også en 3. plads 15 point efter KIF, og kun 6 point foran 

Bagsværd. Dette viste sig også at være den reelle styrke-

forskel på de tre hold for sæsonen 2006. 

 

 uger senere skulle 2. runde udkæmpes på Øster-

bro stadion, og der var en tydelig nervøsitet 

blandt de aktive over, om Bagsværd skulle give 

problemer. Drengene fra Bagsværd opførte sig som de 

unge uregerlige hanløver der spiller op til dans, og med 

held havde de flere gange indflydelse på vores aktive. 

Mads B. Hansen, har - som de fleste ved - et Guds be-

nået fighterinstinkt, og beviste fra første færd, at han var 
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Steffen Jørgensen 

(MBJ) 
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kommet for at vinde. 6,59 meter i længdespring. Mads 

var selvfølgelig motiveret af sin egen indsats og forsatte 

den gode stil og sprang 14,31 meter i trespring – ganske 

imponerende! 

 

Steffen Jørgensen, vores altid pointhungrende atlet, var 

efter en noget sløj 1. runde ved at finde formen, og fik 

22,36 sek. i modvind, og 49,06 sek. på 400 meter. Re-

sultater der kunne betyde endnu en supersæson resul-

tatmæssigt. Kenneth Olsen er ligesom de to førnævnte 

atleter ikke sådan at kue, og han viste erfaringen og 

klassen, og forbedrede sit resultat fra 1. runde til 1,95 

meter og en 1. plads. Alexander Grelland, vores bedste 

stangspringer, har haft en uheldig sæson, hvor skaderne 

har stået i kø, men lige netop i 2. runde kunne benene 

bære, og det betød et superresultat på 4,77 meter. Vi kan 

kun ærgre os over Alex’ uheld, men glæde os til hans 

hævn i 2007.  

 

om trold ud af en æske var Thomas Hoffmann 

tilbage i kuglestødsarenaen og fik 15,52 meter, 

hvilket blev fulgt op af en klubrekord i diskos-

kast på 47,60 meter – sæsonen 2006 så meget lovende 

ud for Thomas, og 16 meter i kugle lå måske lige rundt 

om hjørnet, ligesom 50 meter i diskos. Desværre ville 

guderne det anderledes, og en række småskader satte 

hele tiden en kæp i hjulet på den drøm. Men lur mig. 

hvis drømmen ikke lever videre i 2007! 

 

Resultaterne begyndte tydeligt at bære præg af, at folk 

havde haft pigskoene lidt længere på end i 1. runde. 

Stephan Alex Nielsen løb for første gang under de ma-

giske 10 minutter på 3.000 m forhindring, men meddelte 

desværre samtidigt at han skulle rejse til Grønland og 

derfor ikke kunne hjælpe holdet resten af sæsonen. 

Thomas Søgaard viste at formen virkelig havde den rig-

tige trend og fik 15,62 sek. og en 2. plads lige efter 

Spartas Christian Laugesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casper Nielsen, som på vores træningslejr på Tenerife 

havde vist imponerende tendenser med bedste sæsonde-

but nogensinde, havde ikke i sinde at lade Thomas 

Hoffmann få al æren i diskoskast. Casper fik også 46,26 

meter, hvilket endnu en gang beviste at formen var til 

stede. 

 

Bjørn Haldur, vores 1.500 meter løber som ved Guds 

nåde har et talent for mellemdistance, løb 4.10,27 min., 

hvilket han senere hen på sæsonen forbedrede til 4.01 

min. Det er mange sæsoner siden, at Hvidovre har haft 

så dygtig en 1.500 meter løber, og det er med store for-

ventninger at DT 2007 imødeses.  

 

2. runde blev afsluttet på en noget anderledes facon end 

normalt. Dette kunne tilskrives sekretariatets matemati-

ske evner, som desværre ikke stod mål med opgavens 

størrelse. I hvert fald betød det at Bagsværd troede, at de 

havde slået Hvidovre, og dermed kvalificeret sig til DT-

finalen. Desværre for dem og heldigvis for os, så havde 

holdlederne deres eget lille lommeregnskab som viste 

noget andet, og det fik de overbevist stævnekontoret 

om, så de omstødte den først udmeldte stilling, hvilket 

gav en noget mat stemning blandt Bagsværd-løverne. 

Men hvad, det rigtig hold var i finalen – igen! 

 

ussen blev bestilt, hotellet booket og de aktive 

inviteret. Alt var som det skulle være, men jeg 

burde nok have set skriften på væggen, da jeg 

punkterede i bil den morgen vi skulle af sted. Holdop-

stillingen lignede mest en eksamensbesvarelse, hvor 

kvajeblækket lignede den primære skriveblæk. Før vi 

var kommet ombord på bussen kunne vi konstatere at 

følgende discipliner var uden vores normale 1. mand: 

Hammerkast, længdespring, trespring, kuglestød, 

3.000m forh., stangspring, diskoskast, 400 meter, 1.500 

meter, 4x400 meter. 10 øvelser ud af 19 var uden var 

bedste mand, dette betød også at vi ikke var med i kam-

pen om bronzen – i år!  
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Casper Nielsen 

(MBJ) 

Casper Nielsen har været en 

solid kaster på DT-holdet og 

viste i 2006 også sin værdi 

med blandt andet 46,26m. 

Måtte dog lide den tort, at se 

sin klubrekord bliver overgået 

af ikke blot én konkurrent, 

men oven i købet to. 

Først fik Thomas Hoffmann 

fravristet ham den med 

47,60m, hvorefter Mads 

Østergaard slog den i årets 

sidste stævne med 48,08m. 

I 2007 fik Thomas så revanche 

ved også i årets sidste stævne 

at tage rekorden retur ved at 

forbedre den med yderligere 

4cm til 48,12m. 
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Nu var dagen også fuld af lyspunkter, bl.a. Steffen nap-

pede en ÅB i 200 meter i tiden 22,20 sek., men måtte 

betale en høj pris da læggen var færdig bagefter. Anders 

Ejby Ernst viste endnu en gang hans kæmpe potentiale 

og løb 14.55 min. på 5.000 meter. Anders har i det hele 

taget haft en rigtig god sæson, og hvad 2007 bringer kan 

vi kun glæde os til. 

 

Steven Nielsen, vores unge håbefulde sprinter med en 

stribe af uheldige skader, kunne endelig trække i den 

sort/lilla klubdragt og vise hvad han havde forberedt på 

træningsbanerne, og det var værd at vente på. 11,28 sek. 

på 100 meter, og nogle af os der har været med ligeså 

mange år som Steven er gammel tænker: ”Hvad kan 

dette ikke blive til?”. Ja, tiden vil give os alle svarene, 

men atletik-danmark: Pas på!  

 

DT-finalen bød også på andre og interessante come-

backs. Mark Jacobsen, vores gamle djævel på 100 og 

200 meter havde åbenbart helt over fra Malmø kunne 

lugte de røde baner, for tre uger før DT-finalen fandt 

han pigskoene frem og gjorde træningsbanerne usikre i 

Hvidovre. Målet var at løbe med 4x100 meter, hvilket 

også betød ÅB for Hvidovre på denne distance, også 

godt hjulpet af Steven Nielsens comeback. Nu glæder vi 

os alle til at se, om Mark skal blive stamgæst igen i 

Hvidovre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Dyvander, en mand med mange talenter, tidlige-

re dansk mester, og stadigvæk ganske ung. Daniel var 

meget nervøs for at lave comeback, nok mest fordi han 

altid vandt før i tiden. Heldigvis lykkedes det at overtale 

ham til at prøve, og talent fornægter sig ikke. Der er in-

gen tvivl om at Daniel er en af fremtidens mænd på 

Hvidovres hold – nu skal der bare lægges timer i det på 

de røde baner. 

 

lt i alt var DT-sæsonen 2006 præget af meget 

travlhed og ganske simpelt uheld, men dette 

skal vi gøre alt for at undgå i 2007, så planlæg-

ningen er i gang, og jer der kan huske Kanin-dræber-

kurset kan godt finde jeres bedste teambuilding humør 

frem for der skal igen leges og hygges. I 2007 skal der 

også trænes – men ikke kun på sædvanlig vis, men også 

hele holdet sammen. Det forsøgte vi i 2006, og med god 

succes for dem som dukkede op. Hele planlægningen 

omkring holdopstillingen skal forbedres, og et optakts-

møde til DT 2007 vil komme på tapetet. Summa sum-

marum, så skal vi alle op i gear, hvis vi vil være med 

hvor det er sjovt. Vi kæmper for metal til Hvidovre. 

 

Tak for sæsonen 2006 

Michael & Henrik 

A 

 

  
To billeder fra arkivet af mændenes holdleder Michael Bruun Jepsen og Henrik Kjær Nielsen, 

der måtte lide den tort i 2005 at få en tur i vandgraven af begejstrede holdkammerater efter 

de historiske bronzemedaljer til både kvinde og herreholdet. 

Selv om det var koldt, så tager de meget gerne oplevelsen igen på et tidspunkt ! 
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