
Masters-afdelingen i Vejle IF 

Nyhedsbrev januar 2019 

Af Ove Lausten 

Velkommen til sæson 2019 i Vejle Idrætsforenings afdeling for masters atletik. Vi åbner traditionen tro med 

et møde, som i år bliver lørdag, den 26. januar kl. 13.00 i Allan Simonsens Lounge. Her kan vi blandt andet 

glæde os til et indlæg fra vor klubkammerat igennem mange år, Preben Larsson. Preben vil blandt andet 

fortælle om sine oplevelser med atletik. Dagsordenen for mødet kan læses længere nede i nyhedsbrevet. 

Poul Bachmann Madsen fylder 80, det skal fejres, se omtalen af en meget alsidig klubkammerat senere i 

nyhedsbrevet. Steen Andersen har ved slutningen af det gamle år orienteret os om den triste nyhed, at Kim 

Madsen er død. Vi starter derfor nyhedsbrevet med en nekrolog. 

Kim Madsen 

Kim Madsen døde den 20/12 2018. Begravelsen har fundet sted under private former den 28/12 2018. Kim 

Madsen, der var født i 1941, var i sine yngre dage i tresserne aktiv som atletikudøver i Vejle IF. Han satte 

den 4/8 1965 senior klubrekord på 1000 m med den flotte tid 2.30,7. Rekorden er ikke blevet slået siden, 

selvom der har været gjort forsøg på det. I sin erhvervskarriere har Kim været ejer af, og har stået for 

driften af Hotel Ballumhus sammen med sin ægtefælle, Putte. Kim var fra naturens side udstyret med en 

god sangstemme, og var kendt som en fremragende og populær dansktopsanger. Med gruppen Kim og 

Drengene har han således haft stor succes på Dansktoppen. I Vejle IF. masters har vi fået vandrepokalen 

Ballumhus Pokalen af Kim. Ballumhus Pokalen uddeles til den der sætter dansk masters rekord eller den, 

som scorer flest point på holdet i årets løb. Kim og Putte fik tilsendt det månedlige nyhedsbrev fra masters. 

Han kommenterede flere gange sin glæde ved at kunne læse, når vi har haft succes med holdet eller 

individuelt indenfor atletik. På den måde holdt han hele tiden kontakten til Vejle IF. Æret være Kims minde 

 

Dagsorden for mødet 26/1. starter her----------------------------------------------------------------------------------------- 

Møde for masters lørdag, den 26. januar kl. 13.00 

Valg til masters udvalget 

Hold leder: Kristian Krarup (Modtager genvalg) 

Arne Jensen (modtager ikke genvalg). Der skal vælges et nyt medlem til masters udvalget. 

Statistik: Per Glassau (Modtager genvalg for 1 år) 

Fødselsdagsgaver: Der skal findes en ny til denne funktion. (Alternativt fortsætter Ove Lausten) 

 



Pokaler 

Per Glassau Uddeler årets pokaler, der uddeles til følgende 

Julepokalen er stiftet af Niels Henrik Præstiin. Pokalen vindes af den løber der jf. masters point tabellen 

scorer flest point ved juleløbet på 3000m. 

Pernille Radsted (68), 12.23, 697 point 

Søren H. Mikkelsen (67), 11.16 , 648 point.  

Ballumhus pokalen er stiftet af Kim Madsen. Pokalen vindes af den der sætter dansk masters rekord. Hvis 

der ikke sættes rekord er det den person med højeste score i holdkampe, der vinder pokalen. 

Rigmor Østerlund (43), 3.39,95m. Dansk masters rekord i 800m K75. 

Jann D. Olsen (67), 100m 12.31. 883 point i holdkamp.  

Heinrich Hjorts mindepokal stiftet af Iben og Vivi Hjort. Pokalen vindes ved at have flest starter i året. 

Pernille Borgholm (72), 26 starter. 

Peer T. Jensen (58), 42 starter. 

Preben Larsson 

Preben er jo et kendt ansigt i klubben, og har deltaget på masters holdet i efterhånden mange år. Atletik 

har været en del af de sportslige oplevelser helt fra de unge år. Hør et indlæg om nogle af Prebens mange 

oplevelser og præstationer indenfor atletik. 

Holdkampe 2018 

Vi får en indledende drøftelse om forskellige ting vedrørende sæson 2019. DM skal være vest for Storebælt. 

Eventuelt 

Ordet er frit. 

Dagsorden for mødet den 26/1. slutter her------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poul Bachmann Madsen 80 

Den 23. januar fylder Poul Bachmann Madsen 80. Da vi i en årrække kørte sammen til Cross i Sønderjylland 

sagde Poul på en af vore ture: ”Jeg vil hellere komme til skade end intet opleve”. Det er nok en livs filosofi, 

som vi der kender Poul kan forene med den måde Poul dyrker sport på. Når Poul er med til noget, så går 

han fuldt ind for opgaven, og får også oplevelsen med som gevinst. Poul kan også kalde sig ultra løber, da 

han har deltaget i løb længere end maraton. I 2018 blev han dansk mester på netop maraton distancen i 

aldersgruppen M75. I klubbens statistik er der indtil flere klubrekorder, som bærer fødselarens navn. Her 



kan nævnes fra 2009 ved VM i Finland 800m 2.58,77 i M70. Fra 2018 ved VM i Malaga, 800m 3.38,17 i M75. 

På maraton i M75 er klubrekorden 4.32,04 og tilhører også Poul. Men Poul kan meget andet end at løbe, og 

er et meget spændende og alsidigt menneske. Han har tidligere spillet guitar i gruppen Skibet Spillemænd. 

Men aktiviteten indenfor musik går længere end til at spille guitar. Fødselaren har således bygget en violin, 

og er i gang med endnu et projekt, denne gang en bratsch. Han har oprettet en mands firmaet Den Røde 

Blyant, hvor man kan få læst korrektur på tekster i eksempelvis magasiner. I tidens løb er der også brugt tid 

på at lære sprog via et ugentligt kursus i Italiensk. Poul er uddannet folkeskolelærer og har blandt andet 

været skoleinspektør på Vandel Skole. Han har altid den nyeste model af IPhone, og har kendskab til en 

række finesser indenfor dette teknologiske vidunder. At tage ansvar er også en naturlig del af Pouls adfærd. 

Det har vi haft gavn af i Vejle IF. på flere områder, eksempelvis statistikken, som i nogle år var en af 

arbejdsopgaverne. Desuden har han også hjulpet med at uddele gaver på vegne af masters afdelingen samt 

været revisor suppleant. Men denne gang skal han selv have en velfortjent gave. Masters kommer 

traditionen tro forbi ved en fødselsdag, hvor man fylder rund. 

DM indendørs 

I weekenden den 2 og 3. februar er der DM indendørs i Randers. Indendørs hallen i Randers er et besøg 

værd, det er alle tiders indendørs arena. Denne gang forsøger man samtidig at arrangere vinter kaste 

stævne udendørs. Vejret har naturligvis indflydelse på, om denne del af stævnet kan lykkes, men det er der 

efterhånden gode erfaringer med. Der bliver snart etableret fælles tilmelding via klubbens hjemmeside. 

Fristen for tilmelding er søndag den 25. januar, men vær lige opmærksom på den frist, klubben nævner for 

fælles tilmelding på hjemmesiden. 

Cross Nationals 

I løbet af vinterperioden arrangerer Dansk Atletik Forbund Cross Nationals. Løbene afvikles som sædvanligt 

over hele landet, både øst og vest for Storebælt. 

Vi skal i første omgang melde os til individuelt fra gang til gang via DAF’s hjemmeside. Der bliver fælles 

tilmelding, når vi kommer til DM i lang Cross i marts. 

Hjælper 

Næste vigtige arrangement er Cross i Sydøstjylland i Vejle den 5. januar med Rikke Gawinski som 

stævneleder. Dernæst kommer der den traditions rige Doktor Nielsens Vinter Hygge Maraton. Bak op om 

klubbens arrangementer.  

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. Men klubben har med virkning fra 2019 indført en gratis hjælper indsats. 

De resterende får vi kr. 100 for som hidtil. Klubbens økonomi og lave kontingent skabes blandt andet ved 

de indtægter, som der kommer fra vore stævner, og motionsløb i særdeleshed. 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 allerede nu vælger de stævner, som vi kan hjælpe til, så gør vi en stor hjælp til den 

eller de personer, som har ansvaret for stævnerne. Hvis vi alle tilbyder at hjælpe 3 gange på en sæson, så 

har vi lagt et pænt niveau. 



Terminslisten 2018 

Terminslisten ajourføres løbende, og sendt med nyhedsbrevet ud til alle. Vi kommer som sædvanlig med 

ajourføringer i den nærmeste fremtid. Terminslisten kan altid læses på klubbens hjemmeside under 

atletik/masters. 

 

Næste nyhedsbrev 

Det er planen, at næste nyhedsbrev skal udkomme ultimo 2018 med referat fra mødet i masters lørdag, 

den 26/1. 

OOOOOOO 


