
 

 

  
 
 
 
 
   

 

Wall of Fame 

Flemming Johansen 
Det er ikke uden grund, at der i Flemming 
Johansens mailadresse indgår ”stangspringer”. 
Flemming er om nogen kendt som Hr. Stangspring 
i den danske atletikverden, da han i over 4 årtier 
har været med til at præge øvelsens udvikling. 
 
Som ganske ung spillede Flemming badminton 
sideløbende med sin atletik, og var også der 
ganske talentfuld. Den danske badmintonlegende, 
Erland Kops, blev således tvunget ud i 3 sæt ved 
1.runde af DM, da han mødte en ung og ærgerrig 
Flemming Johansen. Ikke noget, der passede All 
England mesteren. Badminton blev dog fravalgt til 
fordel for atletikken, hvor Flemmings evner var 
indiskutable. 
 
Spørgsmålet var blot, hvad der skulle satses på, da 
Flemming beherskede mange af disciplinerne. Ved 
et stævne i Gentofte blev han dog spottet af den 
tidligere danske rekordholder Richard Larsen, der 
så et stangspringstalent i Flemming. Via et 
eminent samarbejde lykkedes det stille og roligt at 
udvikle Flemmings evner på området.  
 
Året 1972 blev på flere områder stormomsust. 
Forbundet havde ikke råd til et stort hold til EM, og 
kun via hjælp fra klubben og, tror det eller ej, 
sponsorstøtte fra boksepromotor Mogens Palle, 
lykkedes det at komme af sted. Det blev til en 
fantastisk 8.plads, og alt var kørt i stilling til OL-
kvalifikation. En begrænset økonomi og dermed 
forringede internationale muligheder gjorde det 
dog svært, men med 3 rekordforbedringer blev det 
til 5,04m, men det var ikke nok for Olympisk 
Komité. 
 
Året var dog en succes, lige som hele karrieren, da 
Flemming formåede at blive den første danske til 
at bryde de magiske 5 meter. En lige så stor succes 
var det tætte samarbejde med andre stang-
springere på tværs af klubskel, som ikke var set 
før. Et samarbejde, der havde stor betydning for 
øvelsens fortsatte udvikling, der lige siden har 
været en af vores bedste øvelser internationalt. 
 
Flemming beskrives som en træningsnarkoman 
med et stort alsidigt talent, temperamentsfuld og 
fuld dedikeret til sin passion, at blive den bedste 
stangspringer. En passion man kan mærke fortsat 
brænder i ham den dag i dag. 

  Flemming i tekst og tal  
   

    Generelt 
 

 Født 17.februar 1946. 

 Startede med atletik i 1958, og dyrkede de første mange år badminton på 

højt niveau sideløbende med atletikken, men valgte det fra, da de ikke var 

seriøse nok. Har altid dyrket atletik i Hvidovre. 

 

 

        Internationale mesterskaber og landskampe 
 

 Europamesterskaberne indendørs: Flemming fik sin internationale 

mesterskabsdebut i franske Grenoble i 1972, hvor han i Palais de Sports fik 

tilkæmpet sig en flot 8.plads med 4,80 meter. 

Året efter foregik mesterskabet i Rotterdam, og her blev det til 11.plads 

med 4,60 meter. 
 

 Olympiske Lege: Efter at have hævet den Danske Rekord til 5,04 meter 

kom Flemming desværre til skade med sit ene knæ, da han stødte det ind i 

den trækasse, som springmadrassen var fastmonteret på. Det betød knap 2 

måneders afbræk, og trods 4 gode konkurrencer op til deadline, hvor 

Flemming gik fra 4,90m og direkte til kvalifikationskravet på 5,10 meter, så 

lykkedes det ikke at få den olympiske oplevelse med i bagagen, selv om det 

unægtelig var meget tæt på. 
 

 Europa Cup: Europa Cup’en for landshold blev i starten afholdt noget 

ustabilt, så på trods af, at Flemming blev udtaget 3 gange i træk, så spredte 

hans optrædener sig over 1970, 1973 og 1975. Trods et stigende resultat-

niveau på 4,60m, 4,70m og 4,80m, så blev det til en 2., 3. og 5.plads. 
 

 Veteranmesterskaber: Ved Verdensmesterskaberne i engelske Gateshead i 

1999 formåede Flemming efter en spændende dyst med tjekkiske Karel 

Fiedler at vinde konkurrencen for M50 på samme højde, 4,10 meter. Et 

mesterskab, der blev genvundet 6 år senere, denne gang dog i M55 og i 

spanske San Sebastian med 3,90 meter.  
Ved veteran EM blevdet også til medaljer, denne gang en sølvmedalje i 

2006 med 3,30m og en bronze i 2004 med 3,70m. 

 

 

         9 Danske Mesterskaber 
 

 Stangspring: Vandt sit første Danske Mesterskab i 1969 efter at have taget 

tilløb de foregående 4 sæsoner. Så blev det ellers også hjemtaget 5 år i træk 

og igen i 1976 for sidste gang. Sidste DM-medalje, en bronze kom i 1979, 14 

år efter den første medalje. I alt blev det til 13 medaljer. Indendørs blev det 

til 3 mesterskaber i 1972, 1973 og det sidste i 1979. 
 

 Danmarksturneringen: Hvidovres mænd var med i den øverste division for 

første gang i 1969, hvor det blev til en 6.plads. Flemming og resten af 

klubben skulle dog 10 år frem til 1979 før end den første medalje kom, da 

klubben fik bronze efter Skovbakken og Freja Odense. 3.pladsen med 

Flemming på holdet blev gentaget i 1980 og i 1982. 

 

 

Rekorder og ranglister 
 

 Danske Rekorder: Flemming overtog den Danske Rekord fra 10-kæmperen 

og træningskammeraten Steen Smidt-Jensen, da han i 1972 hele tre gange 

forbedrede rekorden, dog alle tre gange efter problemer med kontrolop-

målingen. Første gang blev rekorden reduceret fra 4,95m til 4,94m, mens 

den anden gang blev reduceret fra 5,00m til 4,99m. Sidste gang gik det dog 

den gode vej, da 5,02m blev målt til 5,04 meter. 
 

 Ranglister: På den danske top-50 gennem tiderne er Flemmings tidligere 

Danske Rekord på 5,04m gledet ud af Top-10 som nr. 13. Flemming findes 

via sin alsidighed dog også på 2 andre top-50 ranglister, nemlig i 5- og 10-

kamp som henholdsvis nr. 33 og nr. 21. 
 

 Veteranrekorder: Flemming sidder solidt på de Danske Veteranrekorder i 

stangspring, da han sidder på 20års rekorder gående fra M40 til M60. 
 

 Klubranglister: Er ubestridt klubbens bedste stangspringer gennem 

tiderne, hvilket også bevidnes af, at Flemmings 5,04m fortsat er den 

gældende klubrekord. På klubbens all-round lister ses det også, at 

Flemming er klubbens bedste springer gennem tiderne, og hans alsidighed 

viser sig også på ranglisterne for sprint og kast, hvor Flemming er 

henholdsvis nr. 15 og nr. 11. 
 

 Personlige rekorder:   

         100m 10,8sek               200m 22,5sek               400m 51,5sek 

         Længde 6,98m             Højde 1,93m                Stang 5,04m 

         Kugle 12,37m              Diskos 41,33m             Spyd 56,67m 

         5-kamp 3.430p            10-kamp 7.052p 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 musketerer 
Steen Smidt-Jensen, Flemming 

Jensen og Jørgen Jensen 

 


