
 

 

  
 
 
 
 
 

 

Den sympatiske vinder 
 
At Torben skulle blive en af Danmarks bedste 
mangekæmpere og mest alsidige atleter, stod 
måske ikke lige frem skrevet i kortene, da Torben 
startede som 12 årig knægt i pigeklubben HAK. 
Torben var ikke den store træningsnarkoman, 
men qua sin fantastiske fysik, og ikke mindst et 
fabelagtig vinderinstinkt, der fik ham til at fighte 
og æde sig selv som ingen anden, var det kun et 
spørgsmål om tid før end han slog igennem. 
 
Som 14 årig kom den første indikation af noget 
usædvanligt, da Torben slog igennem på nogle af 
de hårdeste discipliner i atletikken, nemlig distan-
cerne fra 400m til 1.000m. Og netop på 1.000m 
hentede Torben sin første medalje ved et DMU, her 
af bronze. Allerede året efter blev det endnu en 
bronze, denne gang ved SM i 10-kamp, og så var 
vejen lige som lagt. Som et kuriosum kan det 
nævnes, at Torben senere fik 1.53,9min på 800m. 
 
Den første senior DM-medalje kom i 1976, da 
Torben vandt sølv i 3-spring. I 1982 skiftede 
Torben til HvIF for at finde et mere elitært miljø, 
der kunne hjælpe ham på vej til at tilfredsstille 
hans ambitioner. I 1981 kulminerede det rent 
medaljemæssigt, da det lykkedes Torben at 
hjemføre ”the double”, nemlig at vinde det Danske 
Mesterskab i både 5- og 10-kamp. 
 
Det blev til mange landsholdsture med det store 
landshold, men det var specielt turene med 
mangekæmperne, der står mejslet tydeligst i 
erindringen, og der blev knyttet mange venskaber 
til blandt andet Erling Hansen, Hasse Rønnow og 
Torben Jørgensen. 
 
At æblet ikke falder langt fra stammen blev bevist, 
da Torben og Jannies ældste datter, Nina, i 1999 
fik sin debut på det danske landshold i diskoskast, 
og det var uden tvivl en stolt far, der fulgte Nina. 
 
Efter atletikkarrieren gik på hæld, så gik Torben 
ikke just på pension, men kastede blot sin passion 
på andre idrætter. Blandt andet måtte den 3-
dobbelte Olympiske Mester i guldfireren, Eskild 
Ebbesen, sande, at Torben også kan ro på 
roergometer, da han tabte til Torben – den bed 
helt sikkert! Uanset om tiden er brugt på cykelløb, 
motorsport, eller i fritiden ved blot at stå på ski 
eller sejle en tur i sejlbåden, så har det altid været 
med ambitionen om at komme først. Viljen til at 
vinde har altid været meget stor, men det har altid 
været på den sympatiske måde, da Torben er den 
stille og diskrete vinder. 
 

Alsidighed og vinder-
instinkt som varemærke! 

 

Torben i tekst og tal  
   

Generelt 
 

 Født 1.april 1955 på Frederiksberg, opvokset i Hvidovre. 

 Torben startede sin atletikkarriere i Hvidovre Atletik Klub som 12 årig 

efter at have surfet rundt i de forskelige idrætstilbud. 

 Fra starten af repræsenterede Torben Hvidovre AK, men skiftede siden til 

naboklubben HvIF, hvor der var mulighed for at træne sammen med 

Erling Hansen og deltage på klubbens rigtig gode LT-hold Efter flytning 

med familien til Glumsø gik det videre til Herlufholms GF i Næstved, og da 

datteren Nina skiftede til Greve IF i 1990 flyttede Torben med. Omkring 

årtusindeskiftet blev cirklen dog fuldbragt, da Torben vendte retur til 

rødderne i Hvidovre, hvor den gamle klub HAK nu var lagt sammen med 

HvIF til Hvidovre Atletik & Motion, som Torben så siden da har 

repræsenteret. 

 Torben var berettiget meget stolt, da hans ældste datter, Nina, i 1999 blev 

udtaget til det danske atletiklandshold i diskoskast. 

 I sit civile arbejde som brandmand er Torben medlem af Brændvæsenets 

IF, og specielt efter atletikken gik på vågeblus, så er det blevet til mange 

forskellige idrætter i denne sammenhæng, se blot nederst i denne kolonne. 

 

           Toppen af karrieren – 3 Danske Mesterskaber 
 

 De unge år: I starten af ungdomsårene var det primært indenfor 400-

1.000m, at Torben gjorde sig positiv bemærket, blandt andet blev det til 

3.00,5min på 1.000m som 14 årig og en bronze til DMU. Allerede året efter 

blev det til den første 10-kamp, da Torben blev nr. 3 til de Sjællandske 

Mesterskaber, og så var kimen lagt til en fortsat meget alsidig idrætskarri-

ere, hvor det blev til succes på flere fronter, blandt andet en del DMU-titler 

i stafetløb. 
 

 5- og 10-kamp: Qua sin alsidighed var det her Torben for alvor var med i 

topstriden i Danmark, blandt i hård konkurrence mod klubkammeraten 

Erling Hansen. Den bedste sæson kom i 1981, hvor det blev til Dansk 

Mesterskab i både 5-kamp og 10-kamp. 
 

 Trespring og længdespring: Allerede som 21-årig fik Torben sin første 

senior DM-medalje, da han vandt sølv i trespring. 2 år senere blev det et 

trin op på den øverste plads som Dansk Mester, men her var det så 

indendørs. De 2 næste år blev det til medaljer udendørs, men nu i længde 

med hhv. en bronze og en sølv. 
 

 Hækkeløb: Fra 1979-1981 blev det til 3 bronzmedaljer i træk, men det på 

den lange 400m hæk blev til en sølvmedalje i 1978 og 2 år senere blev det 

bronze. 
 

 Danmarksturneringen: På Hvidovres stærke hold blev det til 1 enkelt 

bronzemedalje i 1982. 
 

 Det Danske Landshold: På landsholdet blev det til adskillige optrædener i 

så forskellige øvelser som 110m hæk, 400m hæk, trespring og 10-kamp. 

Igen et bevis på Torbens store alsidighed. 
 

 Statistik: Rekorder: Torben har 2 bestående Danske Veteran Rekorder i 5-

kamp for M35 med 3.024p og for M40 i 10-kamp med 6.829p. I HvAM har 

Torben 4 senior klubrekorder i 110m hæk (15,00s), 200m hæk (25,1s), 

trespring (14,80m) og 5-kamp (3.630p). 

Alletiders lister: På Dansk Atletik Forbunds Top 50 gennem tiderne figure-

rer Torben som nr. 29 i trespring, som nr. 7 i 5-kamp med 3.630p og som 

nr. 16 i 10-kamp med 7.201p.  

På HvAM’s Top 10 lister er Torben med i ikke færre end 10 discipliner. 

Allround lister: På DAF’s Allround lister figurerer Torben i spring som nr. 

42 med 4,10m i stang, 7,10m i længde og 14,80m i trespring. 

På HvAM’s Allround lister er Torben i sprint nr.6, i hæk nr. 1, på 

mellemdistance nr. 12, i spring nr. 5 og i kast nr. 12 – en serie som ingen 

andre i klubben kan præstere. 

 

            Veteranatletik og andre idrætter 
 

 Atletik: Som veteran er det blevet til ikke færre end 27 Danske Mester-

skaber i så forskellige discipliner 200m, 400m, de 2 hækkeløb, alle 4 spring 

og 10-kamp.  

Ved ”World Police & Fire Games” er det blevet til flere mesterskaber og så 

sent som i 2009 blev det til 2 sølvmedaljer på hhv. 100m hæk og 400m hæk. 
 

 Cykling: Ved ”World Police & Fire Games” blev det til en 7.plads i linjeløb i 

2008. Det er også blevet til adskillige løb i den danske B-klasse og nogle 

enkelte sejre. 
 

 Ergometerroning: Som medlem af Brandvæsenets IF har Torben vundet 

det åbne EM i den åbne klasse for 30år+ både i 2007 og 2008. Ved ”World 

Police & Fire Games” i canadiske Vancouver blev det i 2009 til en indivi-

duel bronzemedalje, og guld i 1.000m stafet sammen med makkeren John i 

ny verdensrekord. 
 

 Motorsport: Torben kører også noget motorsport i sin Porsche, hvor han i 

2008 og 2009 har vundet sin klasse for klubrallykørere. 

 

 

 

 
           Efter sin atletikkarriere er det blevet til deltagelse i mange andre idræts- 

           grene og fælles for dem alle er fortsat Torbens enorme vinderinstinkt. 

           Uanset hvad han griber fat i, så er det med succes! 

Wall of Fame 

Torben Kristiansen 

 

 

 

 

 

 


