
2010 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 

 
Kommet ind som helt nyt medlem, og har bidraget 
positivt til klubben fra første dag. Træner målrettet 

og dedikeret, samtidig med at han har hjulpet til 
samtlige arrangementer. Er gået ind i klubbens 

økonomiudvalg samtidig med at han har overskud til 
at stå for noget socialt. Har gjort det rigtig godt 

sportsligt med 2 4.pladser til DM i de 2 hækkeløb og 
vandt DT-finalen på 400m hæk. 

Mellem / Lang 

 
På trods af bopæl i Viborg, så er der ingen tvivl om, at 

hjertet banker for Hvidovre. Stiller altid op til DT og 
DM og gør det fremragende, og når han har 

muligheden for at slå to fluer med et smæk, så 
 er han altid med til sociale arrangementer. 

Idrætsligt har året budt på DM, sejr 
til DT-finalen, landkampssejr 

og klubrekord. 

Spring 
 

 

Har altid været villig til at gå forrest , når der var brug 
for en ekstra tørn, og har gennem flere år ydet et 

meget stort træner-/lederarbejde i klubben. 
Altid støttet op omkring de sociale aktiviteter, 

og på DT har han sagt JA til næsten hvad 
som helst – en rigtig teamplayer. 
Har også leveret gode resultater i 

Indesæsonen. 

MMMaaarrrkkk   LLLooorrreeennntttzzzeeennn   SSSttteeeppphhhaaannn   AAAllleeexxx   JJJeeennnssseeennn   

MMMiiikkkkkkeeelll   RRRoooaaalllddd---AAArrrbbbøøølll   
 

LLLiiissseee   MMMooogggeeennnssseeennn   

Kast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er i denne sæson gået fra at være ”ukendt” til nu 
at have 4 top-10 placeringer på den danske års-

rangliste, og være med i 3 DM-finaler. Nærmer sig 
med fuld fart de magiske 40m i hammerkast uden 
endnu at have ramt den for alvor. Er meget social 

med sit altid gode humør, og med til at gøre en 
positiv forskel i både kastegruppen og på DT-

holdet. En stor gevinst for klubben. 


