
Beretning for ungdomsatletikken 2018 
 
Sæsonens første indendørsstævne den 25. november 2017 blev desværre aflyst pga. dobbelt 
bookning af hallen i Århus. Ærgerligt, for det er altid spændende for atleterne, efter flere måneder 
uden stævner, at få en indikation af hvor de står efter opstart af grundtræningen. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt som vanlig sidst i november, og der blev valgt et nyt medlem til 
bestyrelsen til erstatning af Joachims post. Bestyrelsen pegende på Jacob Nygaard (far til Nanna og 
Jeppe), og han blev valgt. Nu var vi klar til at trække arbejdshandskerne på, for at få det næste år 
til at køre optimalt. 
 
Juleafslutning blev afholdt på VIES, samling af alle grupper, også de ældste grupper deltog. 
 
Årets sidste stævne, også kaldet sidste chancen, blev særlig for Daniel Andersen. Det lykkedes ham 
nemlig at løbe sig til en ny dansk årgangsrekord for 16 årige, da han på den lidt utraditionelle 50 
m. løb i tiden 6,20, som også blev noteret som en klubrekord. Tillykke til Daniel med dette 
imponerende løb. 
 
Endnu en dansk rekord, blev slået af en Vejle-atlet den 3. februar. Med tiden 7,34sek på 60m 
lykkedes det endelig for sprinteren Kasper Filsø at få ram på den danske para-rekord som lød på 
7,36sek. Kasper er dermed Danmarks hurtigste para-atlet på tværs af alle grupper. Tiden var 
desuden en forbedring af den 2 år gamle personlige rekord (PR) med 4/100. Tillykke til Kasper, 
som på 200m distancen satte endnu en PR med tiden 24,22sek. 
 
Kasper fik den 22. august bevist, at han er Danmarks hurtigste para-atlet, da han til EM i Berlin løb 
sig ind på en 5. plads på 100m i hans personlig bedste tid og dagen efter blev han nr. 6 på 200m. 
Det gør ham til en af Europas hurtigste para-atleter, flot Kasper, vi er i Vejle IF stolte af at være 
med til at danne rammerne for din træning. 
 
Vestdanske Mesterskaber indendørs blev afholdt 20. – 21. januar I Århus.  
Fem guld, fire sølv og en bronzemedalje blev det til for Vejles unge atleter ved weekendens 
vestdanske inde mesterskaber i Aarhus. Medaljehøsten blev desuden krydret med flotte 
klubrekorder og personlige rekorder.  
 
 
Dansk seniormesterskab, indendørs 17.-18. februar. 
Vejle IF stillede med to atleter ved de danske seniormesterskaber indendørs. Mesterskabet blev 
afviklet den 17. – 18. februar, og for 11. gang i træk foregik det i den flotte Spar Nord Arena i 
Skive. Daniel Andersen og Kasper Filsø repræsenterede Vejles grønne farver på 60m distancen. 
I indledende heat blev de noteret for henholdsvis 7,19sek til Daniel og 7,32sek til Kasper. For 
Kaspers vedkommende var der igen tale om en personlig rekord med 2/100 samt en forbedring af 
den dansk para-rekord på distancen. 
 
 
 



DM Ungdom, indendørs blev afholdt 24.-25. februar i Skive. 
Det blev til fem medaljer og mange flotte resultater for de ti atleter fra Vejle IF.  
Bl.a. 3 klubrekorder på 60 m., 200 m. og 400 m og så endda af den samme atlet, nemlig Daniel 
Andersen, og det blev belønnet med 2 guld og 1 sølv hos de 16-17 årige. 
Sarah Sækmose løb sig til sølv på 400 m. hos de 16-17 årige. 
På 4x200 m. distancen for 16-17 årige havde vi stillet hold med Line Grønbæk Andersen, 14 år, 
Mathilde Asp 15 år, Mathilde Pedersen 16 år og Sarah Sækmose 16 år, og de løb sig til bronze. 
Meget flot, og kun overgået af Sparta og Århus 1900.  
 
Landsmesterskaberne, indendørs blev afholdt den 3. marts i Århus. 
Her blev det til 15 medaljer til Vejles atleter, heraf 6 guldmedaljer. Rigtig flot af alle. 
 
 
DM Hold indledende runde blev afholdt i Vejle den 26. maj. 
For første gang i mange år var Vejle IF vært for et af de større ungdomsstævner, da vi den 26. maj 
afholdte den indledende runde til Hold DM for ungdoms- og junior hold. Det blev et velafholdt 
stævne, der fik mange roser med på vejen fra de deltagende klubber. At stævnet blev en succes 
skyldtes i høj grad det engagement der blev vist på arrangør- og hjælpersiden, og som sædvanligt 
havde vi fantastisk hjælp fra vores rutinerede masterafdeling. Vi deltog selv med hold på både pige 
og drengesiden 12-15. Der var tale om 2 unge hold med flere debutanter der kæmpede bravt og 
opnåede henholdsvis en 6. og en 4. plads. På pigesiden kan nævnes at Mathilde Asp stod for den 
højeste individuelle score på tværs af alle 12-15 årige via en 80 meter hæk på w12,11 sek. 
Drengene var snublende tæt på, at kvalificere sig til finalen i Ballerup, da det var de 3 bedste hold, 
der gik videre. Vi havde også enkelte atleter med på juniorsiden, men ikke nok til at de kunne 
udgøre et hold i turneringen. Alt i alt var det en fantastisk dag med sjældent set liv på stadion og 
tilskuerrækker, så mon ikke vi tør prøve kræfter med noget lignende en anden god gang. 
Landsmesterskaberne, udendørs blev afholdt den 18.-19. august i Nyborg 
 
 
DM Senior blev afholdt i Odense den 24.-26. august. 
6 atleter deltog i Vejles farver, de 3 af dem fra Færøerne 
Rebekka Fuglø må her noteres for den flotteste præstation, da hun vandt 1500m. Som Dansk 
Atletikforbund skrev på deres hjemmeside dukkede den 25-årige færing Rebekka Fuglø (Vejle IF) 
op, ud af ingenting og snuppede sejren i nationsrekord 4:29,62 min. 
 
 
DM Ungdom, udendørs blev afholdt den 1.-2. september i Ålborg. 
Det blev til 2 x guld, 7 x sølv og 5 x gange bronze for Vejles unge atleter. 
Daniel Andersen og Peter Kjølbye sørgede for dobbeltsejr på 100m for de 16-17 årige drenge. På 
200m distancen måtte de se sig besejret at tre’eren fra 100m. Peter vandt sølv, mens Daniel tog 
bronze lige efter. 
Line Grønbæk Andersen løb sig til en bronzemedalje på 100m hos de 14-15 årige piger, det var 
desuden klubrekord. På den dobbelte distance blev det til 26,57sek, hvilket rakte til en femteplads 
og endnu en klubrekord. 
 



I kastedisciplinerne tog Sara Kjær Andersen godt for sig af medaljerne. Det blev således til sølv i 
diskos og vægtkast, samt bronze i kugle og hammer. Resultatet i hammer var en forbedring af 
Saras egen klubrekord. 
Sarah Sækmose og Maria Biskopstø leverede et par flotte præstationer på 400m for 16-17 årige 
piger. Sarah vandt sølv, mens Maria tog bronze. 
Sammen med Mathilde Pedersen og Line Grønbæk Andersen, deltog Maria og Sarah også i 1000m 
stafet (100-200-300-400m). Her blev det til en flot sølvmedalje og ny klubrekord med 2,22,30min. 
 
 
Regionsfinalen blev afholdt den 8. september i Sæby. 
Det er altid årets højdepunkt for de unge atleter, når denne finale skal afholdes. Der er udtagelse 
til dette stævne, hvor kun dem med de bedste resultater fra årets regionsstævner kan deltage. Det 
giver et godt sammenhold på tværs af klubber, og alle gør deres yderste for at præstere. Det 
lykkedes for 10-11 års pigerne at forsvare deres guldmedalje, så det var stolte piger på podiet. 
Piger 12-13 fik sig kæmpet frem til bronzemedalje ligesom drengene i samme gruppe også gjorde 
det. 
 
Vestdanske mesterskaber for hold – blev afholdt i Herning den 16. september. 
Vejle IF deltog i med et hold i alle 4 aldersklasser. Samlet havde vi 30 atleter med, hvilket må være 
rekord for stævnedeltagelse i 2018. Alle 4 hold klarede sig rigtig godt. De ældste 16-19 
årige vandt sikkert guldet. De 12-13 årige vandt ligeledes en meget flot guldmedalje i et stærkt felt 
med 13 deltagende hold. De 10-11 årige og 14-15 årige var rigtig godt med, men manglede lige det 
sidste i at kunne blande sig i top 3. Det var dejligt at se, at Vejle IF kunne stille op med så mange 
glade og dygtige atleter. Det tegner godt for fremtiden og vidner om et godt ungdomsarbejde 
fra vores ungdomstrænere. 
 
 
Samarbejdet mellem Vejle Idrætsefterskole og Vejle If har i 2018 fungeret rigtigt godt, og vores 
egne atleter drager stor fordel af træningsfællesskabet med de dygtige atleter fra efterskolens 
atletiklinje. Derudover har Vejle If haft stor glæde af at have efterskoleeleverne med som 
hjælpetrænere på ungdomsholdene, hvor de især har været med til at højne træningsniveauet 
inden for deres respektive discipliner. Vi har også i 2018 fået flere af vores egne erfarne 
atletikudøvere med på trænergerningen, hvilket er med til at binde ungdomsgrupperne bedre 
sammen fra sandkasse til elite. 
 
 
 
 
  
 

 
Med venlig hilsen 
 
Jacob Nygaard   Jette Grønbæk Olsen 
Næstformand   Bestyrelsesmedlem, atletik 


