Wall of Fame

Annelise Damm Olesen
EM Athen 1969
EM-sølv!

På venstre billede ses Annelise på vej ud af opløbssvinget som nr. 6, langt efter den førende løber.
Men der blev plads inden om den østtyske løber,
hvilket både Annelise og den senere vinder,
engelske Lillian Board udnyttede. Ved hjælp af sin
fantastiske evne til at slå om, ses Annelise på
billedet til højre, passere målstregen umiddelbart
foran den forsvarende mester og verdensrekordholder Vera Nicolic.

Annelise Damm Olesen er uden sammenligning
Hvidovres bedste kvindelige atletikudøver nogensinde, og må også betragtes som en af de helt store
i dansk atletiks historie.
Annelise startede sin atletikkarriere som sprinter,
hækkeløber og længdespringer med god national
succes. Det var dog først ved trænerskiftet til den
tidligere EM-finalist på 800m, Jørgen Heller
Andersen, at der kom fart på den internationale
karriere.
I 1968 manglede man under en holdkamp mod
Jylland en på 800m, og Annelise meldte sig, da det
kunne være sjovt at prøve. Med en tid lige under
2.20min var en interesse vakt, og 4 løb senere var
Annelise nærmest sensationelt klar til de Olympiske Lege. Opholdet i Mexico gav uvurderlig erfaring til senere brug.
Året efter kom det egentlige gennembrud ved EM,
hvor Annelise via en Dansk Rekord på 2 sekunder
kvalificerede sig til finalen. I finalen overhalede
Annelise sammen med den senere vinder feltet
indenom, og vandt en sensationel sølvmedalje med
endnu en forbedring på 2 sek. til 2.02,6min. I
samme tid, men på tredjepladsen, sluttede den
forsvarende mester og verdensrekordindehaver,
Vera Nicolic fra Jugoslavien.
Annelise var pga lykkelige omstændigheder ikke
med ved EM i 1971 i Helsingfors, men var til
gengæld i sit livs form til OL i München i 1972. Via
en 2.plads i det indledende heat i ny Nordisk
Rekord 2.01,77min så det lovende ud. I semifinalen
var Annelise tvunget til at stoppe op pga løbere
der var faldet foran hende, hvilket formodentlig
kostede både en ny rekord og en finaleplads.

1969

2004

Annelise var kendetegnet ved en uforlignelig evne
til at være bedst, når det gælder, og talrige gange
har hun formået at levere varen. Og her var
hendes fortid som sprinter en stor kvalitet, da det
ikke mindst er evnen til at afslutte, der gav hende
de største succeser på 800 meter.
Annelise færdes fortsat flittigt i Hvidovre AM, og er
fortsat højt respekteret, ikke mindst på grund af
hendes positive sind og tilgang til tingene!

Dansk Mester
Dansk Rekord
1961

ADO i tekst og tal
Generelt




Født 2.januar 1942 i København.
Har dyrket atletik hele sin karriere i Hvidovre, og er i dag fast deltager på
veteranholdet, der de sidste mange år har vundet det Danske Mesterskab
for kvinder.
Har i en årrække fungeret som holdleder for vores succesrige kvindehold.

Internationale mesterskaber


Europamesterskaberne indendørs: Blev i jugoslaviske Beograd i 1969 nr. 6
i finalen på 800m med 2.11,6min. Årets efter afholdt man de første officielle
mesterskaber, og her blev det til en 7.plads i det indledende heat med
2.14,5min.



Europamesterskaberne: Mesterskabet i 1969 på Karaisakis Stadion i den
græske hovedstad Athen, blev Annelises eneste EM udendørs, men til
gengæld blev det også en enestående deltagelse. Efter at være blevet nr.2 i
det indledende heat på 800m med Dansk Rekord 2.04,5min, blev det til en
tro kopi i finalen, hvor det sensationelt blev til en 2.plads og dermed den
første danske atletikmedalje ved et internationalt mesterskab siden Gunnar
Nielsens EM-sølv i 1954 på 1.500m. Og endnu en gang blev det også til
Dansk Rekord, denne gang forbedret til 2.02,6min.
Der var også deltagelse på 4x400m, sammen med Birgitte Jennes, Kirsten
Høiler og Pia Lund. Annelise krydsede nærmest sensationelt mållinjen efter
en sidste tur på 52,5sek, og i en tid, der fortsat er gældende Dansk Rekord i
dag, nemlig 3.36,2min.



Olympiske Lege: Annelises internationale mesterskabsdebut var ved de
Olympiske Lege i Mexico City i 1968, hvor det i indledende heat blev til en
5.plads med 2.09,01min. Annelise var med igen 4 år senere i München, hvor
det denne gang lykkedes at komme videre fra indledende heat med en
2.plads i ny Dansk Rekord 2.01,77min. I semifinalen blev det til en 6.plads
med 2.04,19min efter et styrt foran Annelise, der uden tvivl kostede en
finale og endnu en rekord.



Andre mesterskaber: Samme år som Annelise vandt sølv ved EM, 1969,
deltog hun med stor succes ved de Nordiske Mesterskaber i mangekamp i
norske Kongsvinger, hvor det blev til en overraskende bronzemedalje i 5kamp med 4.419 point, kun 110 point efter datidens store danske navn,
Nina Hansen fra FIF.
Annelise deltog ved VM for veteraner i 1987 i australske Melbourne, hvor
hun fik sin internationale debut på 400m hæk i K45. En debut der sikrede
en bronzemedalje med 67,33sek, en tid der fortsat er både Dansk og
Nordisk K-45 Rekord.



80 / 100 meter hæk: Fik som 18 årig sit første Danske Mesterskab i 12,0sek.
Der skulle gå 9 år før den næste titel kom i hus, denne gang den første der
blev uddelt på 100m hæk med 14,3 sek. Begge gange var det ny Dansk
Rekord.



400 meter: I succesåret 1969 blev det også til den første titel på 400m i ny
Dansk Rekordtid 55,6sek. Titlen blev generobret i 1972.



800 meter: Det blev til 3 titler på favoritdistancen i 1968, 1969 og OL-året
1972.



4x100 meter stafet: I perioden fra 1961 til 1972 blev det til 7 titler sammen
med klubkammeraterne, og i 1970 oven i købet i Dansk Rekord med
47,9sek.



4x400 meter stafet: Øvelsen blev officiel mesterskabsøvelse i 1969, og de
første 5 gange var det med Annelise og holdkammeraterne øverst på
medaljeskamlen.



Danmarksturneringen: Efter 4 sølv og 2 bronze blev det endelig i 1973 til et
Dansk Mesterskab for hold, det eneste i klubbens historie.



400 meter: Forbedrede rekorden i 5 tempi fra 55,8sek (1968) til 53,6sek i
1969. Den ene forbedring kom ved OL i Mexico City i 1968 med 55,3sek.
Rekorden på 53,6sek blev først forbedret i 1992 efter 24 år af Karen
Gydesen (Århus 1900) til 53,41sek.



800 meter: Slog rekorden første gang i 1968 med 2.09,2min, og forbedrede
den yderligere 4 gange. Undervejs blev den forbedret i to omgange ved EM
i Athen i 1969 (indledende og finale) samt slutteligt ved OL i München i
1972 med tiden 2.01,77min, der samtidig også var Nordisk Rekord. En
Dansk Rekord, der stod uberørt i knap 22 år, før Karen Gydesen (Århus
1900) endelig slog den med tiden 2.00,97min, der også er DR her i 2008.



1.500 meter: Forbedrede den bestående rekord i 1972 med ikke mindre end
11,2sek ved Bislett Games. Rekorden på 4.20,1min blev året efter slået af
den senere verdensrekordholder på 5.000 og 10.000m, Loa Olofsson, KIF.



80 / 100 meter hæk: I 1960, som bare 18-årig vandt Annelise sit første
Danske Mesterskab i favoritøvelsen 80m hæk (på det tidspunkt), og oven i
købet også i sin første Danske Rekord 12,0sek. Året efter de Olympiske
Lege i Mexico City i 1968 skiftede man fra 80 til 100 meter hæk, og da året
var omme var der sat ny rekord 4 gange, de sidste tre af Annelise, der dette
år hentede sit eneste danske mesterskab på den nye korte hæk. Året efter
blev de magiske 14 sekunder brudt hele tre gange med årets hurtigste tid
opnået ved årets Europa Cup med 13,8sek. En rekord der fik lov til at stå
uberørt i 4 år.

Vundet 20 Danske Mesterskaber

Sat 19 Danske Rekorder



Stafetløb: Her blev det til 6 rekorder på Hvidovres klubhold på 4x100m,
4x200m og 4x400m, mens det blev til 3 forbedringer med landsholdet på
4x100m og 4x400m. Den sidste rekord på 4x400m på 3.36,2min blev sat ved
EM i Athen i 1969, og er den dag i dag fortsat gældende Dansk Rekord.

Andre bemærkelsesværdige ting


Det ansete amerikanske tidsskrift, Track and Field News, har siden 1947
hvert år offentliggjort deres årlige prestigefyldte ranglister over verdens
bedste i atletikkens forskellige discipliner. Ranglisterne, som er baseret på
resultatniveau, indbyrdes opgør og mesterskabsplaceringer, er udfærdiget
af et panel bestående af 38 internationalt anerkendte atletikeksperter. Efter
sin fantastiske sæson i 1969 blev Annelise udnævnt til verdens 4.bedste på
800m dette år. Det er den højeste placering en dansk kvinde nogensinde
har haft på denne rangliste.

