
Beretning masters 2017 

Af Ove Lausten 

Beretningen for masters i Vejle If. bliver kun et glimt af årets mange begivenheder. Der sker 

simpelthen så meget i løbet af en sæson, at det er umuligt at få alt med. Året 2017 vil blandt andet 

blive husket for EM i Århus, hvor vi var i alt 14 deltagere samt en række dommere. Det var også 

året, hvor vi fortsatte vor uafbrudte stime siden 1995 med et hold kvalificeret til DM finalen for 

masters hold. Men året blev også præget af deltagelse i rigtig mange stævner rundt om i landet, hvor 

vi vandt medaljer. De fleste resultatlister kan ses på klubbens hjemmeside. 

Pokaler 

Men vi startede som sædvanlig med at uddele årets pokaler ved det årlige møde for masters, der 

blev afholdt i januar. Her uddelte Per Glassau årets pokaler således. 

Ballumhus Pokalen vindes ved at sætte dansk masters rekord eller at score flest point i 

holdturneringen. Hos Kvinderne vandt Rigmor Østerlund med 1.118 point for 1500m i holdkamp. 

Hos mændene var der heller ikke sat dansk rekord, så Kristian Krarup vandt med 749 point for 

længdespring i holdkamp. 

Julepokalen vindes ved at score flest point efter masters tabellen ved juleløbet i december. Hos 

kvinderne vandt Rigmor Østerlund med 795 point. Hos mændene vandt Michael Just Pedersen med 

609 point. 

Heinrich Hjorts mindepokal vindes ved at have flest starter i løbet af en sæson. Hos kvinderne vandt 

Rigmor Østerlund med 12 starter og hos mændene vandt Ove Lausten med 27 starter. 

Stævner i 2017 

Vi har deltaget i alle mulige typer af stævner i årets løb. ABC stævner, Cross, DM indendørs i 

Randers, DM udendørs i Greve, DM på landevej, DM i halvmaraton, DM i maraton, DM i 

holdkamp, EM i Århus, DGI landsmesterskab i Nyborg, venskabskampen mod Tyskland, vest 

mesterskaber i Holbæk samt internationale løb. Det vil være alt for omfangsrigt at komme med 

detaljer fra alle stævner, men her kommer et par udpluk som rammer bredt, nemlig hold finalen i 

Aalborg og EM i Århus. 

Holdkampe 

Vi kunne fra starten på sæson 2017 stille med to hold i masters turneringen. Det var alle tiders 

mulighed for at få så mange til start som muligt. Det lykkedes for os at få første holdet til finalen. 

Vi havde på forhånd ikke forventet at kunne få to hold i finalen. Det er der kun få klubber der kan 

præstere. Men det var også helt fint, at vi kunne have to hold, hvor det ene fik de to indledende 

runder i henholdsvis Vejle og Odense. Finalen var i Aalborg, hvor vi sluttede som nr. 8. Vejle If. 

har haft hold kvalificeret til finalen siden 1995. Deltagerne på holdet i DM finalen var Jette 



Grønbæk Olsen, Inge Andersen, Pernille Borgholm, Rigmor Østerlund, Bjørn Lundgaard Madsen, 

Clark Pedersen, Jann Olsen, Kristian Krarup, Peer Jensen, Preben Larsson, Søren H. Mikkelsen og 

Ove Lausten. 

EM i Århus 

EM i Århus var suverænt årets største begivenhed for masters 2017. Fra Vejle If. var vi i alt 14 

tilmeldte deltagere samt en række dommere. Et kæmpe arrangement, som Århus1900 havde taget 

ansvaret for. Ved EM benyttede man mere end 600 frivillige i løbet af de ti dage mesterskabet blev 

afviklet, dels på NRGI Park og dels på Viby Stadion. Antallet af frivillige er så høj ved denne type 

stævne, at arrangøren har brug for hjælp fra andre klubber. Vi mødte derfor adskillige dommere fra 

andre klubber, ja sågar fra udlandet. Skribenten af denne beretning har således været dommer i to 

dage, og jeg har også observeret Dorte Nedergaard samt Bjørn Lundgaard Madsen på 

dommerlisten. Bjørns familie har bidraget med tre generationer i form af Bjørns far, Mathias 

Madsen fra Sønderborg, Bjørn samt den ene af Bjørns sønner. Leif Hansen, der tidligere har været 

aktiv kuglestøder i Vejle If. var også med som hjælper i kasteøvelserne. 

Resultater fra EM 

Beretningen er ikke nogen resultatliste, men lad os alligevel gentage vore medaljer ved EM og som 

udgangspunkt et enkelt resultat eller kommentarer til hver deltager. Bemærk også undervejs, at man 

ikke behøver at være kvalificeret til medalje for at deltage. EM er for alle der er fyldt 35 år og 

ældre. Men for at vinde medalje i denne type konkurrence, skal man have et meget højt niveau, og 

det har vores medalje vindere da også. 

Mia Sørensen vinder sølv på 10000m i K45. Resultatet var 39.45,38 for de ti kilometer på bane. 

Mia vandt desuden også sølv på halvmaraton med 1.24,15. Mia satte flere klubrekorder i årets løb, 

og havde igen en meget flot sæson. 

Lisbeth Bertelsen vinder sølv i trespring med 10,79. Resultatet var samtidig dansk masters rekord i 

K45. Det hører med til historien, at Lisbeth Bertelsen i sin senior tid har været dansk mester flere 

gange i trespring. 

Rigmor Østerlund vinder sølv på 1500m. Den tidligere europamester, nordiske mester og 

verdensmester har igen vundet en medalje ved et internationalt stævne. På favorit distancen 1500m 

blev det til sølv i tiden 7.00,97 i K70. På 5000m blev det til en plads som nummer 5 i tiden 25.18.66 

og på 800m nr. 4 med tiden 3.27,79. 

 

Inge Andersen løb 100m i indledende heat på 14,36. Resultatet giver en placering som nr. 18 i K45. 

Der skulle løbes 11/100 sekund hurtigere for at komme i finalen. Bemærk niveauet, Inge løber 

meget hurtigt. Det har vi blandt andet fået at se i årets holdkampe. 

 

Lilly Jeppesen, der blev europamester på maraton, da mesterskabet blev afviklet i Tyrkiet for to år 

siden. Lilly løb denne gang halvmaraton. Det skyldes, at halvmaraton med virkning fra 2017 er den 

længste løbedistance ved EM. Lilly blev nr. 4 i K65 med den flotte tid 1.46,55. 

 



Pernille Borgholm startede både i 100m, 200m, 400m og Cross. Her fik Pernille succes i sin debut ved EM, 

da hun kom i semifinalen på 200m med den udmærkede tid 29,11. I semifinalen løb Pernille 29,68. For at 

komme i finalen skulle der løbes 27,62. Bemærk niveauet, for at komme i finalen skulle der løbes lige under 

14 i snit på hver 100m undervejs. 

Preben Larsson var med i vægtkast, kuglestød og diskoskast. Her er vi kommet i aldersgruppen M60, hvor 

der var mange deltagere, og mange gode kastere. Preben Larssons bedste resultat blev 31,60m i diskos, 

hvilket gav en placering som nr. 21. 

Peer Jensen vandt sølv i kaste femkamp, da der var VM i Brasilien. Vi sætter derfor i denne omgang fokus 

på Peers kaste femkamp ved EM. Hammer 37,55m 666 point, kugle 11,32m 752 point, diskos 37,16 690 

point. Spyd 35,01 542 point, vægt 13,58 m 749 point. Det gave 3550 point og en placering som nr. 9 ud af 18 

deltager i M55. 

Poul Bachmann Madsen har tidligere deltaget i masters mesterskaber internationalt. Da der var VM 

i Finland løb Poul så hurtig i indledende heat, at han kom i finalen. Ved EM i Århus blev det til en 

placering som nr. 13 på halvmaraton i tiden 2.00,41. Aldersgruppen er M75. 

 

Jann D. Olsen M50. Så er vi igen kommet til en deltager i de hurtige øvelser, og i denne omgang 

holder vi fokus på 200m, selvom Jan også startede på 100m. I indledende heat løb Jann 25,32 på 

200m. For at komme videre til semifinalen skulle der løbes 24,96. Det hører med til historien, at 

Jann ved vest mesterskaberne i Holbæk senere på året, den 12/8., satte ny klubrekord med 25,01. 

 

Søren H. Mikkelsen startede ved EM i M45. Søren blev nemlig først 50 i oktober. Her blev det til 

en udmærket tid på 800m med 2,24,06. Man tror ikke sine egne øjne, men der skulle løbes 2.10,31 

for at komme i finalen. Søren startede også på halvmaraton, hvor det blev til en placering som nr. 

30 i tiden 1.28,37. 

 

Niels Henrik Præstiin er også rykket op i M50. Her blev det til en placering som nr. 24 på 

halvmaraton i tiden 1.27,16. Niels er jo blandt andet kendt for at have løbet 100 maratonløb.  

 

Bjørn Lundgaard Madsen starter i M45. Det blev til en placering som nr. 13 ud af 18 deltagere i 

kaste femkamp. Serien blev hammer 33,42m 536 point, kugle 9,57m 576 point, diskos 31,29m 618 

point, spyd 33,08m 424 point og vægt 9,71m 528 point. 

 

Fødselsdage og andre fejringer 

I år havde vi indtil flere klubkammerater der skulle fejres. Det drejer som om Anders Bak, Jann D. 

Olsen og Søren H. Mikkelsen, der alle tre fyldte 50 år. Arne Jensen blev 80 år, og er et eksempel på, 

at alder ikke er nogen hindring for at dyrke atletik. To danske masters rekorder på 200m, 

henholdsvis indendørs ved DM i Randers 35,99 sekunder og udendørs ved DM i Greve 35,50 

sekunder. 

Jens Peter Pedersen besøgte vi også undervejs. Jens Peter blev 70, men det var ikke hovedårsagen 

til besøget. Årsagen var i stedet motionsløb nr. 1000, men så kunne vi jo slå to fluer med et smæk. 

Imponerende, at det er lykkes for Jens Peter at starte så mange gange. Der har også været tale om en 



meget målrettet indsats over en længere årrække. Tak til Jens Peter, der har hjulpet os mange gange 

som dommer ved holdkampene. 

Gaver til fødselsdage og andre lejligheder kommer fra den fælles indsamling, der foregår hvert år. 

Atletikudvalget 

I 2017 har Vejle If. etableret atletik udvalg, som har til formål at arbejde med alle opgaver indenfor 

atletik ungdom, senior, masters samt stævner og en række øvrige opgaver med tilknytning til atletik. 

Arne Jensen og Ove Lausten har deltaget fra starten i år, og også i 2018 vil masters deltage i atletik 

udvalget formodentlig med to personer. Tak til Jette Grønbæk Olsen, der i årets løb har udført et 

stort stykke arbejde for at få atletik udvalget til at fungere. 

Rie Moos Villumsen i bestyrelsen 

Rie Moos Villumsen er med virkning fra 2017 masters kontakt i bestyrelsen. Rie har jo været dansk 

masters mester i lang trail, og har været med i klubben i efterhånden mange år. Det er glædeligt, at 

have en konkret kontaktperson i bestyrelsen. 

Hjælper 

I nyhedsbrevene udsendt i 2017 har vi konstant haft fokus på hjælper. Det er nemlig 

betydningsfuldt, at vi alle giver en hjælpende hånd ved klubbens stævner. Klubbens kontingent 

påvirkes nemlig af indtægter fra de stævner klubben arrangerer i årets løb. Det er i særdeleshed de 

større motionsløb blandt andet Frøs Stafetten, Vejleløbet og Ådal løbet, der bidrager godt med 

indtægter til klubkassen. 

På www.vejle-if.dk er der under Atletik – Masters et menupunkt, som hedder Hjælpertilmelding. 

Her kan vi melde os som frivillige hjælpere ved klubbens arrangementer i årets løb. Klubben har 

ikke faste regler for hvor mange gange vi skal hjælpe. Nogen hjælper således stort set ved alle 

stævner. Som hjælper ved klubbens stævner får vi også lejlighed til at møde nogen af dem vi ikke 

normalt møder til træning. En lang række af de opgaver der er ved stævnerne er meget enkle, og få 

timers indsats kan betyde meget for teamet bag arrangementet. Hvis vi alle tilbyder at hjælpe 3 

gange på en sæson, så har vi lagt et pænt niveau. Næste mulighed for at hjælpe er til Doktor 

Nielsens Maraton lige efter nytår. 

Tak for 2017 

Her ved årets slutning vil jeg gerne takke mine kolleger i masters udvalget for et godt samarbejde i 

årets løb. Det er Per Glassau, der udfører et stort arbejde i kulissen. Per holder vor statistik ajour, 

registrerer rekorder og sørger for, at vi får pokaler graveret og uddelt til de rigtige personer. Som 

noget nyt i 2017 har Per også fået gjort stadion rekorder synlig på klubbens hjemmeside. Desuden 

tak til Arne Jensen og Kristian Krarup for et godt arbejde med masters holdene, hvor vi jo i 2017 

kunne stille med to M/K hold. Der skal også lyde en stor tak til de klubkammerater, som hjalp os 

ved holdkampen på hjemmebane mandag, den 22. maj. 



2018 en ny og ubrugt sæson 

Jeg kan fornemme, at der blandt vore klubkammerater er nogen, der har fået smag for at deltage i 

internationale stævner. Der bliver der også rig mulighed for. Der er nemlig 6 til 8/7 NM udendørs i 

Borås, Sverige. Når der er nordiske mesterskaber, så er der også VM. VM i 2018 bliver ved et 

meget kendt ferie område, nemlig Malaga Spanien fra den 5 til16 september. Vi ses igen i sæson 

2018.  

18/11 2017 

Ove Lausten 

 


