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Nyhedsbrev september 2017 

Af Ove Lausten 

• Mandag den 28. august fylder Arne Jensen 80; nyhedsbrevet udkommer derfor i ekstra god 
tid.  

• Fantomtid af Jann Olsen på 200m ved vestmesterskaberne i Holbæk.  
• Kommende stævner: dm finalen for hold, dm i halvmaraton, dm i kaste femkamp og dm i 

maraton.  
• Vi går ind i de sidste to måneder med baneatletik, det er derfor tid til at følge op på statistik.  
• Vi ser på muligheden for uddannelse af atletikdommere.  
• Husk at hjælpe ved klubbens stævner, det giver indtægter til os alle. 

 
Arne Jensen 80 
Arne Jensen blev dansk mester på 800m i 1960 i tiden 1.53,5. Det er en tid, som man fint kan begå 
sig med i Danmarks Turneringen 2017. Det blev også til andre gode resultater for den daværende 
klub Århus Fremad. I DAF 100 års jubilæums bog kan der således læses om danske rekorder i 
stafetter DR 4x400m 3.20,3 den 12/8 1962 og holdet var Per Steffensen, Knud Erik Pedersen, Arne 
Jensen og John Jensen. DR på 4x1500m 15.48,8 den 28/8 1968 og holdet var John Jensen, Bjarne 
Danielsen, Arne Jensen og Preben Glue. Resultaterne er åbenlyse gode, men der er det specielle ved 
dem, at de er løbet før der kom kunststof på banerne! Det var også før der var kameraer overalt, og 
jeg har hørt følgende til træning: ”Vi løb så hurtigt i stafetten, at AGF ikke kunne ses på TV 
skærmen samtidig med os”. Deltagelse på landholdsdragten blev det også til, selvom datiden ikke 
bød på mange starter på landholdet. Det er en fremragende løbeøkonomi og løbestil, der skaber de 
gode resultater på løbebanen. 
En optegnelse af fødselarens gode resultater i tiden løb vil kræve for meget spalte plads. Men læs 
klub statistikken for Vejle If. og bliv imponeret. Læs DAF top 50 for master og blev igen 
imponeret. Resultaterne spænder fra 100m til 800m, fra længde til højde samt deltagelse i mange 
stafetter.  
Men Arne beskæftiger sig med andet end atletik, og har gennem årene været alsidig via sine 
interesser for kultur og sang. Bemærk den dybe stemme; det er en basstemme, som i en årrække 
kunne høres hos forsvarsbrødrenes kor. Nu dyrkes de musiske aktiviteter i Vejlensia Koret. 
En anden interesse er sommerhuset i Slagballe, som dyrkes fælles med ægtefællen Kirsten. Her 
føler man sig virkelig ude i naturen og langt fra storbyens larm. Området er både kuperet og tæt 
begroet med træer og buske. Fældning af træer og alt det andet arbejde omkring sommerhuset gør 
det ud for styrketræningen. 
Arne og Kirsten har tre voksne børn. Vi har ved flere lejligheder mødt en af dem, når vi har besøgt 
stadion øst for Storebælt i forbindelse med holdkampe, hvor der også har været børnebørn med på 
tilskuer rækkerne. 
På det organisatoriske område har indsatsen i årene være forbilledlig. Det er således blevet til 
formandsposten i Vejle IF. Arne var desuden i en årrække formand for Jysk Fynsk Atletik Forbund, 
som også medførte medlemskab af DAF´s daværende bestyrelse. Det var en brydningstid med 
svære beslutninger og udfordringer for den regionale atletik. I Vejle IF. har Arne gjort en stor 



indsats for masters atletikken igennem årene, senest ved at være med til at sammensætte vore hold i 
masters turneringen. 
Her fra skal der lyde et stort tillykke med 80 års fødselsdagen, og tak for et godt samarbejde 
igennem mange år. 
  
Vestmesterskaberne 2017 
Lørdag, den 12. august var vi med ved vest mesterskaberne i Holbæk. For de der havde været med 
ved EM i Århus var der godt nok tale om en forandring. Stævnet fik tankerne hen på DGI LM. Men 
igen en stævne type, som det er vigtigt vi er med på trods af aktuelt lavt deltager antal. Der var da 
også enighed om, at stævnet i Holbæk var hyggeligt. Der kom da også nogle gode resultater for 
dagen lys. Inge Andersen (K45) løb 100m på 14,16, (meget tæt på klubrekorden 14,02) og 200m på 
29,51. Jann Olsen (M50) kom igen med en god tid på 100m, der bekræfter årets gode form, nemlig 
12,53. På 200m satte Jann ny klubrekord med 25,01 +0,2 i vind. Den tidligere rekord var på 25,32 
og tilhørte også Jann. En anden super sprinter, nemlig Christian Trajkowsky fra Sparta, var også til 
start og løb 200m på 25,06. Endnu en dokumentation for hvor god tiden er. Søren Mikkelsen er jo 
startet i M50 i år, men var under EM i Århus med i M45. Det er fødselsdagen den 22/10 der giver 
forskellen i aldersklassen. Ved internationale stævner er det jo fødselsdagen der bestemmer 
aldersgruppen, og ikke fødselsåret som i dansk atletik. Speederen var sluppet lidt i forhold til EM 
men alligevel pæne resultater med 400m 76,57, 800m 2.30,60, 1500m 5.17,07 og 5000m 19.48,62. 
Der er potentiale til at godt resultat i den kommende holdkamp. Ove Lausten M60 800m 2.51,91 års 
bedste. 
 
Masters turneringen, DM finalen 
Finalen afvikles som tidligere nævnt søndag, den 17. september med start kl. 12.00 i Skovdalen, 
Aalborg. Der er allerede udsendt forslag til holdopstilling i finalen. Kommunikationen omkring 
holdet skal som hidtil ske til Arne Jensen og Kristian Krarup på mail sprinter@stafanet.dk  
 
DM i halvmaraton, København 
DM i halvmaraton er også søndag, den 17. september. Der skal benyttes login oplysninger samt et 
link for at blive tilmeldt mesterskabet. Disse informationer kan I få ved at rette henvendelse til Ove. 
Login oplysninger fremgår ikke at nyhedsbrevet, da de i givet fald kan blive misbrugt. Send en mail 
til ove.lausten@mail.tele.dk Svar kommer ikke den 28, 29 og 30/8. på grund af ferie. Sidste frist er 
torsdag, den 14/9. kl. 11.15. Men meld til før den 1/9. hvis I har mulighed for det, da prisen stiger 
derefter. Eftertilmelding er ikke muligt. 
 
DM i kaste mange kamp, Odense 
Lørdag, den 23. september kl. 11.00 er Odense Atletik vært ved DM i kaste mange kamp. 
Tilmelding til mesterskabet kan ske via www.Vejle-if.dk gå ind under atletik og masters og find den 
fælles tilmelding. Fristen er onsdag, den 6. september. Have lige et par dages tålmodighed med 
tilmeldingen, da nyhedsbrevet udkommer tidligt i forhold til anmodningen til Karen Bangsgaard om 
at lave fælles tilmelding. 
 
Dm i maraton, Odense 
Tilmelding skal ske via linket i DAF terminslisten. Sidste frist for tilmelding er fredag, den 28. 
september. 
 
Statistik 
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Der er to måneder tilbage, hvor der bliver afviklet atletik på bane, og fire måneder tilbage af året. 
Per Glassau laver et stort stykke arbejde i kulissen for at holde vor klub statistik ajour. Når vi er 
inde for at læse klub statistikken, så kan vi se, hvornår statistikken senest er ajourført. Resultatlister 
fra mesterskaber og de stævner der nævnes i under terminslisten indsamles løbende. Men hvis I har 
tilmeldt jer ABC stævner, som vi ikke har annonceret, så giv besked til Per Glassau på 
Per.Glassau@gmail.com 
 
 
 
Uddannelse atletik 
Næste mulighed for praktisk uddannelse som dommer i atletik er ved regionsstævnet onsdag, den 6. 
september kl. 18.00. 
I atletik udvalget har vi besluttet, at der indenfor de nærmeste år med 2017 som det første, skal 
tilbydes en række muligheder for uddannelse af dommere indenfor atletik, hjælpere og andre 
specielle funktioner. Det skyldes, at vi på nogle poster er sårbare og afhængig af enkelt personer. 
Det gælder især starter, el-tid og Mars. Dommere med dommerkort har vi også kun til rådighed i 
begrænset omfang. Vi arbejder derfor i kulissen med første runde af denne uddannelse med et 
genopfrisknings kursus for nuværende dommere. Kurset tager tre timer, og forventes afholdt på en 
hverdags aften. I er altid velkommen til at kontakte mig på ove.lausten@mail.tele.dk for at få 
yderligere oplysninger. 
 
Hjælper 
Vejle IF har netop den 23. august afviklet Frøs Stafetten, hvor der var succes med fremgang i antal 
deltagere. Næste vigtige større løb er Ådal Løbet søndag, den 29. oktober. 
På www.vejle-if.dk er der under Atletik – Masters et betydningsfuldt 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. Men det er under alle omstændigheder betydningsfuldt, at vi alle giver en hånd 
med. 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. 
 
Næste nyhedsbrev 1. oktober 
Det er planen, at næste nyhedsbrev skal udkomme søndag, den 1. oktober. Så håber jeg, at vi kan 
være ajour med meldinger fra de fire stævner, som nævnes i dette nyhedsbrev.  

 
OOOOOOO 
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