
STORE DM 2014: Liveblog - søndag 
af  Klaus Jaqué / Jeppe Weinreich 
 
Følg med "live" fra søndagens konkurrencer. Vi beklager, at bloggen blev afbrudt. Der henvises til 
resultatlisterne, ligesom at et fyldigt referat kommer her på siden i løbet af aftenen. 
 
14:46 Bedst når det gælder: Sløk Hansen sender kuglen ud på 15.80 meter i tredje omgang. 
 
14:40: Kuglestød kvinder er gået i gang. Trine Mulbjerg lægger ud med 15.07 meter. Maria Sløk Hansen 
øger i anden runde til 14.81 meter. Mulbjerg gentager i samme runde sine 15.07 meter. Imens lades der op 
til mændenes 110 meter hæk finale. 
 
14:33: Mathilde U. Kramer vinder 100 meter hæk i PR og dansk årsbedste 14,33 sek. Tine Bach Ejlersen 
(1900) får på den sidste halvdel af løbet kæmpet sig op til sølv med 14,60 sek., mens Thea Haahr (Sparta) 
må nøjes med bronze i 14,63 sek. 
 
14:25: Det lykkedes ikke for Mikkel M. Nielsen at springe sig til EM. Ingen af hans tre forsøg på 5.52 meter 
kan siges at være vellykkede. 
 
14:17: Stangspringer Mikkel M. Nielsen kommer over 5.36 meter i 1. forsøg! Vælger at springe igen på 5.52 
meter - identisk med EM-kravet. Andreas Rønning (Ballerup AK) vinder sølv med årsbedste 4.85 meter. 
 
14:07: Med vanlig taktisk styrke vinder Nick R. Jensen (Sparta) 800 meteren i 1:54,10 min. Ingen formår at 
følge ham, da han sætter sin spurt ind. Med Mihn Kyun Cho som nr. 2 i 1:54,57 bliver det til dobbeltsejr for 
Sparta, mens Aladdin Bouhania sikrer AGF klubbens første medalje denne weekend med 1:54,74 min. 
 
14:03: Hammerkast kvinder er netop afsluttet. Meiken Greve (Sparta) tager her sin syvende titel i træk med 
57.74 meter - 1.01m foran Celina Julin  (Sparta). 
 
13:52: Maria Larsen (KIF) løber sejren på 800 meter hjem fra spidsen og sætter en flot PR med 2:09,26 min. 
Sølv til Josephine Thestrup (Sparta) i 2:10,44 PR og bronze til den forsvarende mester Dagmar F. Olsen 
(Sparta) med 2:11,35 min. 
 
13:39: 50,94 sek. Nicolai Hartling!! Den 20-årige spartaner smadrer med en stærk finish Lars Ingemanns 
mesterskabsrekord fra 1976 med over et halvt sekund! (Det danske EM-krav lyder på 50,70 sek....). Flot 
sølvmedalje til Christian Laugesen - der fulgte med helt indtil 300 meter - med 52,08 sek. Bronze til 
Alexander Guidje (KIF) i PR 53,55 sek. 
 
13:28: 56,79 sek. til Sara Slott Petersen! Uden skyggen af modstand forbedrer hun sin mesterskabsrekord 
med over ét sekund. Det er desuden årsbedste for hende. Anne Sofie Kirkegaard vinder sølv med 60,47 
sek., mens Joseffa Keidser (1900) vinder bronze i PR 62,86 sek. Anna Thestrup Andersen (1900) løb godt 
indtil 250 meter, hvor hun styrter over hækken. 
 
13:24: Med lidt forsinkelse er vi klar til 400 meter hæk kvinder med Sara Slott Petersen (1900) som 
storfavorit. Regnen er hørt op... 
 
13:20: 5000 meter K: 1. Simone Glad (OA/OGF) 16:23,79 - 2. Valborg Heinesen (Sparta) 17:30,22 PR - 3. 



Matilde Hegnsgaard (1900) 17:30,84 PR 
 
13:08: Simone Glad vinder i 16:23,80 min. På den sidste omgang rykker det nye navn Valborg Heinesen fra 
Matilde Hegnsgaard, der dog er tæt på at hente hende igen på de sidste meter. Begge sætter personlig 
rekord. 
 
13:06: Simone Glad runder de 4000 meter i 13:07 min. Hegnsgaard og Heinesen følges fortsat ad. 
 
13:01: Simone Glad runder de 3000 meter i 9:48 min. Altså på vej til en fin sluttid omkring de 16:20-1630 
min. Tæt kamp om andenpladsen mellem Mathilde Hegnsgaard (1900) og Valborg Heinesen (Sparta), som 
er knap 200 meter fra Glad. 
 
12:52: Vi har netop skudt 5000 meter finalen kvinder i gang. Simone Glad har allerede skabt sig et stort 
forspring på 100 meter med otte omgange igen. 
 
12:47: Diskoskast M: 1. Alexander Bertelsen (1900) 49.77 meter - 2. Andreas Jørgensen (Hvidovre AM) 
49.55 meter 3. Emil Mikkelsen (OA/OGF) 47.92 meter  
 
12:37: Stor skuffelse, da Emil Mikkelsen kikser sit sidste forsøg. Alexander Bertelsen går med 49.77 meter 
op på 1. pladsen. Andreas Jørgensen kan ikke svare igen, da han kaster sin diskos ind i nettet. Ny dansk 
mester: Alexander Bertelsen. En artig overraskelse. 
 
12:32: Alexander Bertelsen har i 5. omgang et langt kast omkring de 51 meter, men det bliver dømt 
overtrådt. 
 
12:26: En stor overraskelse lurer i diskoskastkonkurrencen, hvor de seneste tre års mester, Emil Mikkelsen, 
efter fire kast fortsat er på en 3. plads. Alexander Bertelsen kaster i 4. omgang for anden gang 49.35 meter 
og er altså fortsat 20 cm fra 1. pladsen. 
 
12:22: Mike Kalisz (Sparta) vinder det sidste heat i 22,15 sek. (+0,6). Mathias Ludvigsen (KIF) tager på 
andenpladsen den sidste finaleplads med 22,55 sek. Peter Trajkovski når ikke finalen med 22,59 sek. 
 
12:18: Rasmus Olsen (HVAM) vinder det andet 200 meter heat i 22,28 sek. Morten Jensen 22,40s og 
Rasmus Mohr (OA/OGF) 22,45s. 
 
12:15: Andreas Jørgensen (Hvidovre AM) går overraskende i spidsen med 49.55 meter i tredje runde af 
diskoskastfinalen. 
 
12:11: Nick Ekelund-Arenander vinder sikkert det første heat i 21,63 sek. Lige efter følger Festus Asante 
med 22,09 sek. og Frederik Schou-Nielsen med 22,41 sek. 
 
12:07: En let regn falder fortsat over Odense Atletikstadion. Emil Mikkelsen fejer selv vandet væk fra 
kasteringen, inden han gør klar til sit andet forsøg: 47.92 meter. En lille forbedring, men ikke nok til at gå 
forbi den førende Bertelsen fra 1900. 
 
12:05: Der gøres klar til 200 meter mænd. Der er indløbet afbud fra Morten D. Madsen, der på vej til sin 
sejr på 100 meteren lørdag desværre pådrog sig en lille forstrækning. Feltet er nede på 24 løbere, og 
dermed kan det afvikles på tre heat. Favoritten Nick Ekelund-Arenander løber i første heat..  
 
12:01: Alexander Bertelsen (1900) lægger flot ud med 49.35 meter, hvilket meget vel er nok til en medalje. 



Favoritten Emil Mikkelsen (OA/OGF) får kun noteret beskedne 47.12 meter i sit første forsøg.  
 
11:59: Finalisterne i mændenes diskoskast er netop blevet præsenteret. Der er afbud fra Andreas Ellegaard 
(Sparta). 
 
11:56: Dobbelt Hvidovre-sejr ved Zara Buchwald og Sara Brahmer-Svendsen i hhv. 25,96 og 26,24 sek. 
Vinden måles til -1,3. Alle tre Hvidovre-sprintere altså videre til finalen, hvor altså Traoré ligner en sikker 
vinder. 
 
11:53 Martha Traoré (Sparta) vinder på overbevisende facon det første 200 meter heat i 25,00 sek. (-0,6). 
Bianca Brahmer-Svendsen (HVAM) kommer ind som nr. 2 i 26,15 sek. 
 
11:25 Tine Bach Ejlersen (1900) tager sig sikkert af det andet heat med vindertiden 14,58 sek. (-0,6). Der er 
lagt op til en meget åben finale kl. 14.30. Helena Nicolaisen (Sparta) slipper som den eneste ikke med til 
finalen. Det regner fortsat, her hvor der er en lille pause indtil næste indslag - 200 meter indl. for kvinder kl. 
11.50. 
 
11:21 Mathilde U. Kramer (AAIG) vinder sikkert det første indledende heat på 100 meter hæk i 14,75 sek. (-
1,0). Med ni deltagere til start skal kun én deltager siges fra.  
 
11:20 Søndagens konkurrencer indledes desværre med regnvejr. Til gengæld har vinden lagt sig en smule i 
forhold til i går. 
 
 
 
Lørdag: 
 
17.40: Dermed er det slut efter en vindfyldt 1. dag, jeg skal sige mange tak for at følge med på bloggen. 
 
17.38: Det bliver dobbeltsejr til Sparta i dagens sidste start. Sparta 1. vinder med 41.08 foran Sparta 2, og 
Hvidovre. 
 
17.33: Hos mændene er der lidt flere hold til start, her stiller Sparta to hold, Hvidovre og Aarhus 1900. 
 
17.30: Efter startvanskeligheder, er løberne kommet godt afsted. Begge hold skifter samtidigt i første skifte, 
men Odense er først i 2. skifte. 3. skifte kikser for Odense, men de kommer i mål på 2. pladsen. 
 
17.23: For Odense starter Camilla Motzkus, som skifter til Louise Malmqvist, Freja Nowack og Line Lykkehøj. 
For Sparta løber Emma Beiter Bomme, Laura Tølløse, Martha Traore og Anne Sofie Vermund. 
 
17.22: To hold til start på 4*100m, det er Sparta og Odense. Begge hold stiller hurtige hold. 
 
17.11: Morten Jensen fører stadigt længde, men længere nede er Andreas Jeppesen nu oppe på 3. pladsen 
med 7.08. Kun 4cm kortere har Sebastian Pedersen sprunget. 
 
16.59: Mens vi venter på næste løbeøvelse, er mændenes længdespring igang. Her fører den ni-dobbelte 
danske mester, Morten Jensen, med 7.49, foran klubkammerat Andreas Trajkovski, med 7.45.  
 
16.50: I 2. heat vinder Josephine Thestrup, foran Louise Jørgensen og Josefine Rytter. Derved er der endnu 
en lang pause, inden næste løbeøvelse, som bliver kvindernes 4*100m. 



 
16.42: Maria Larsen vinder 1. heat, lige foran Dagmar Fæster Olsen. 
 
16.38: På stadion lige nu, er det tid til 800m indledende for kvinder. For mændene er dagens løb udgået 
pga. afbud.  
 
16.25: Nick Ekelund dansk mester, i 46.38. Efter ham i hård kamp, får Nicklas Hyde sølv, mens Festus 
Asante tager bronzen. 
 
16.14: God start af 1900's Anna Thestrup, men Stina Troest kommer godt ned af 1. langside. Med 200m 
igen er det stensikkert Stina Troest, med Anne Sofie Kirkegaard 2'er. 
 
16.12: tyvstart på 400m, og pigerne må afsted igen. 
 
16.09: 400m finale, der er lagt op til en tæt duel mellem Anne Sofie Kirkegaard og Stina Troest. 
 
16.03: Flot første forsøg af Andreas Jeppesen, men nedrivning på pr højden. 
 
16.01: Jeppesen har valgt at næste højde bliver 2.10. 
 
16.01: Andreas Jeppesen dansk mester i højdespring. Både Frederik Sørensen og Jonas Jensen river ned på 
2.06. 
 
16.00: Andreas Jeppesen første mand til at klare 2.06. 
 
15.57: Alle tre deltagere rev ned i første forsøg i højde. 
15.55: Morten Dalgaard vinder i 10.80, foran en hårdt kæmpende Mike Kalisz.  
 
15.54: Frederik Jahr river ned, så nu er de kun 3 tilbage i højdespring, næste højde er 2.06. Samtidig er en 
spændende 100m på vej til at gå igang. 
 
15.51: Frederik Sørensen, skive, sætter igen pr, med 2.03. 
 
15.47: I højdespring er vi nu oppe på 2.03, og stadigt fire springere tilbage. 
 
15.46: 100m for kvinder afgjort. Mathilde Kramer vinder i en tid omkring 12.10. Camilla Motzkus bliver 
sikker 2'er. Mens Martha Traore bliver 3'er. 
 
15.44: Frederik Sørensen klarer 2m i 2. forsøg, og sætter dermed PR og ligger sig ind som 2'er. 
 
15.41: Frederik Sørensen, Frederik Jahr og Andreas Jeppesen river ned på 2m i første spring, altså er Jonas 
Jensen eneste til at klare højden i første forsøg.  
 
15.40: Også Jeppesen klarer højden, og nu er de fire springere på 2m. 
 
15.39: Både Andreas Jeppesen og Frederik Sørensen er ude i 2. spring på højden. Frederik Sørensen clearer, 
og derved er der foreløbigt tre videre til 2 meter.  
 
15.37: Frederik Jahr klarer højden. 
 



15.36: I højdespring er vi oppe på 1.97. 
 
15.30: Kuglestød er blevet afviklet, 3'er bliver Lasse Larsen med 15.81. 2'er bliver Kenneth Mertz med 
17.21, og vinder bliver Nick Petersen med 17.39. Alle tre er fra Sparta. 
 
15.29: Kasper Skov overrasker og kommer stærkt tilbage på de sidste 100m, Dybdal må derved se sig 
henvist til en 3. plads. Vindertiden for Ole Hesselbjerg bliver omkring 9.30. 
 
15.27: På sidste omgang slår Ole Hesselbjerg tidligt et hul ned til Dybdal, mens at Kasper Skov har en sikker 
3. plads. 
 
15.24: I højdespring er Mads Moos og Sebastian Dysterdich nu ude af konkurrencen. Massin klarer højden 
1.91 i 3. forsøg, uden at imponere. 
 
15.22: De to forhåndsfavoritter Jakob Dybdal og Ole Hesselbjerg fører feltet an, men tempoet er stadigt 
overkommeligt.  Udover de to, er Kasper Skov, Khavaquia Rasmussen og Christoffer Tarras Madsen, med i 
førerfeltet. 
 
15.20: Forhindringsløberne er startet i rimeligt kontrolleret tempo, hvor alle 6 løbere stadigt er samlet. 
 
15.18: På løbebanen er det tid til start på mændenes forhindring. Samtidig er højden i højdespring oppe på 
1.91, hvor Frederik Jahr netop er kommet over. 
 
15.08: I højdespring har Sebastian Dysterdich fra Skive, lavet sin første nedrivning, på 1.85, men kommer 
over i 3. forsøg. 
 
15.06: Simone Glad vinder forhindring i 10.30. 
 
14.57: I kugle fører spartas Nick Petersen med 17.35 
 
14.54: 3000m forhindring for kvinder startet. Kun to deltagere til start, de har til gengæld højt niveau. Det 
drejer sig om hjemmebanefavoritten Simone Glad, og koldings Dorthea Jørgensen. 
 
14.43: I højdespring er der lagt op til en meget spændende konkurrence. Favorit er 1900's Jonas Jensen, 
men derefter er der tæt duel. Kun få centimeter skiller Mazin Bouzaid, Andreas Jeppesen og Frederik Jahr. 
 
14.38: Bueno vinder i 4.06. Toer med en stærk finish, kommer Viborgs Thijs Nijhuis, og odenseløberen 
Andreas Lommer bliver 3'er! 
 
14.37: på sidste omgang starter Jacob Stengaard sprinten med 350m tilbage. 
 
14.36: 2.23 har 1500m feltet efter to omgange. 
 
14.36: Med 800m igen ligger Spartas Mads Skaaning sig i front. 
 
14.35: Taktisk løb på 1500m, Bueno fører, men første omgang gik på 70 sek. 
 
14.33: En spændende 1500m, med Bueno og Thijs Nijhuis som de store favoritter. Indendørs skilte kun 0.01 
sekund dem. Outsider må være Andreas Lommer, som løb op med Bueno til DT runden. Spændende bliver 
det i hvert fald. 



 
14.19: Next up, mændenes 1500m, hvor bland andet Andreas Bueno er til start. 
 
14.17: Med 200m tilbage rykker Maria Larsen fra alle, og sammen med hende går Josephine Thestrup også 
forbi. Maria vinder dermed sikkert i en tid omkring 4.28. Treer bliver Aalborgs Line Schulz. 
 
14.16: Med 600m tilbage er 1900's Pernille Bak faldet fra førergruppen, som øger tempoet konsekvent.  
 
14.15: Efter 1. omgang er feltet delt i to grupper med 5 i hver. De tre forhåndsfavoritter, sammen med 
Katrine Reinholdt og Pernille Bak. 
 
14.11: Næste løbeøvelse er kvindernes 1500m, hvor junior VM deltagerne Maria Larsen og Josephine 
Thestrup er med, samt Line Schulz, som også var under kval kravet.  
 
14.02: Caroline Bonde Holm river ned på sin starthøjde, og dermed er Line Renee Jensen fra Randers dansk 
mester. 2'er bliver Spartas Mira Guldbrandsen, og Bronze til Randers Josephine Skipper. 
 
13.54: Anette Nielsen slutter sin trespringskonkurrence af med 11.66. Hun får dermed en sølvmedalje og en 
PR i for meget medvind. Janne Nielsen får guldet med 12.46. 
 
13.52: Mette Vestergaard slutter af med 49.57 og vinder dermed spydkast sikkert. I trespring er det 
Annette Nielsen der har en meget stabil serie med 5 spring over sin gamle pr. Konkurrencen bliver dog ført 
af 1900's Janne Nielsen. 
 
13.47: Førende Mette Vestergaard kaster i 4. runde 50.05, og har altså gang i en stabil serie. 
 
13.41: Janne Nielsen har øget til 12.46 i trespring. Mens at en anden 1900 atlet, Marie Vestergaard, fører 
spydkast for kvinder, med 50.90. 
 
13.39: I Kapgang er deltagerne kommet godt igang. Især Andreas Nielsen har lagt stærkt fra land, med en 
hurtig første kilometer. 
 
13.36: Maren Høgberget har meldt fra til kvindernes trespring. Men tilgengæld har KIFs Anette Nielsen 
rigtigt godt gang i den. I 2. runde fik hun PR for 2. gang i konkurrencen. 12.02. 
 
13.33: 3 spring for kvinder gået igang. Janne Nielsen, som senest vandt medalje ved NM sidste weekend, 
åbner med 12.38. 
 
13.28: Deltagerne til en spændende kapgangsfinale præsenteret. Hos herrerne skal Andreas Nielsen gå 
5000m og hos kvinderne skal Birgit Klaproth gå 3000m!  
 
13:23: Medaljerne uddelt til hammerkasterne. Brian Nielsen vinder med 60.50. Toer bliver Taj Murman 
med 58.44 og 3'er blev Torben Wolff med 57.17. Alle tre fra Esbjerg, så her fik vi også afgjort 
klubmesterskaberne. 
 
13.12: Med hammerkast afsluttet, er eneste igangværende disciplin kvindernes stang. Her skal vi senere se 
den EM udtagne Caroline Bonde Holm. Om cirka 15 min skal vi også se en spændende 3000m/5000m 
kapgang. 
 
13.05: Esbjergs Brian Nielsen øger i sidste runde til 60.50 i Hammerkast, og vinder derved sikkert. 



 
12.54: Esbjergs Taj Murman har netop været i ringen, men blev desværre dømt overtrådt. Taj er 2'er inden 
sidste runde, og konkurrencen bliver ført af Brian Nielsen også fra Esbjerg, med 59.82. 
 
12.46: Pause i løbeøvelserne, mens resultater bliver læst op. 400m for kvinder fik Anne Sofie Kirkegaard 
noteret hurtigste tid, med 55.80. Hos mændene var det Festus Asante med 49.49. Finalerne bliver løbet 
omkring kl. 16. Også på 100m er der resultater, hurtigste kvinde blev Mathilde Kramer med 12.11. Og hos 
mændene blev det Mike Kalisz med 10.89. Igang lige nu er mændenes hammer og kvindernes stang. 
 
12.39: Igang lige nu er mændenes 100m, hvor Frederik Thomsen, Ballerup, havde sin første start i år.  
 
12.33: Velkommen til livebloggen fra de danske mesterskaber i atletik, live fra Odense stadion. Efter lidt 
startvanskeligheder, sidder jeg nu klar til at guide jer gennem dagens konkurrencer.  
Vi har allerede set 400m indledende for både kvinder og mænd. Videre er selvfølgeligt gået de store 
favoritter, Nick Ekelund og Hyde for mændene og Stina Troest samt Anne Sofie Kirkegaard hos kvinderne. 
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