
Præmieuddelingsfest den 18. november 
Traditionen tro blev der i midten af november holdt præmieuddelingsfest for børne- og 

ungdomsafdelingen. Sæsonen har budt på mange fine resultater, og klubben er vokset med en del nye 

kammerater, så der var meget at fejre. Der var derfor super stemning (og selvfølgelig masser af kage) 

blandt de mere end 160 deltagere i Tre Falke Skolens aula søndag den 18. november. 

 

Først på programmet var kåring af top tre resultater og klubmestre fra septembers klubmesterskab for alle 

aldersgrupper: 

Klasse Guld Sølv Bronze 
Piger -7 år Ville Vårlid Kajsa Kyster Hvelplund Madinah M. A. Alsaigh 

Drenge -7 år Alex Kold Henriksen Mikkel Sterup Abrahamsson Christoffer Filtenborg Madsen 

Piger 8-9 år Laura Lehman Jensen Mynte Allingham Månsson Karla Katrine Viggers Fabild 

Drenge 8-9 år William Sejr Nissen August Herring Jensen Lasse Sterup Abrahamsson 

Piger 10-11 år Louise Lehman Jensen Asta Marie Holck Hansen Elma Chang Bjørnlund 

Drenge 10-11 år Jens Arthur Britz Louis Vallat Emil Ehrhart 

Piger 12-13 Mathilde Meedom Kløv Amalie Lippert Mathilde Mønsted Larsen 

Drenge 12-13 år Gustav Stribolt Lind Tue Agger Maarbjerg Christian Thomas Nymann 

Piger 14-15 år Angela Timm Kathrine Holst Hahn Silke Agerbo Dittlau 

Drenge 14-15 år Oliver Fabricius Thomsen Albert Vagn Jensen  

Piger 16-17 år Maja Antvorskov    

Drenge 16-17 år Alfred Dahl Larsen   

Piger 18-19 år Amalie Molander Pedersen   

 

 



  

   

  

  



  

  

 

Herefter skulle mange atleter fra alle aldersklasser på scenen for at modtage atletikmærker og emblemer: 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



  

  

  

  



  

  

 

 

Mange atleter havde i løbet af sæsonen været aktive ved regionens UP-stævner. Dem, der havde opnået 

mindst 25 point, fik udleveret diplom og UP-nåle. Tre atleter fik guldnål (min. 75 point), tre fik sølv (min. 50 

point) og 11 fik bronzenål (min. 25 point).  



 

Årets VIBAC-pokaler gik til Mathilde Meedom Kløv, som efter en sæson med meget fine løbsresultater fik 

både sprint- og mellemdistancepokalen, og Amalie Molander Pedersen, der – ikke spor uvant – kunne tage 

både spring- og sprintpokalerne med sig hjem.  

  

Sidste års VIBAC-modtagere – Amalie Boeck (mellemdistance), Greta Keisala (sprint) og Amalie Molander 

Pedersen (spring og kast) – fik udleveret erstatningsbægre: 



 

 

10 atleter havde derudover med imponerende præstationer og en ekstraordinær indsats sæsonen igennem 

gjort sig fortjent til en plads i toppen af FIF’s ungdomspointsystem: 

1. Amalie Molander Pedersen (1748 point) 

2. Mathilde Meedom Kløv (1639 point) 

3. Christopher Strandgaard (1485 point) 

4. Louise Lehman Jensen (1437 point) 

5. Greta Keisala (1374 point) 

6. Aline Hedegård Bruhn (1335 point) 

7. Alfred Dahl Larsen (1331 point) 

8. Villads Fredsted Andersen (1325 point) 

9. Ellen Nørding Christensen (1272 point) 

10. Carl Emil Hjort (1247 point) 

   



  

  

Endelig fik årets medaljetagere fra DMU en lille hilsen med et gavekort som ekstra erkendelse af deres 

indsats. Stort tillykke til Ellen Nørding Christensen, Amalie Molander Pedersen og Alfred Dahl Larsen.  

 

Alterne var dog ikke de eneste, der skulle anerkendes for en veloverstået og dejlig sæson. For uden massiv 

forældrestøtte og -hjælp ville meget se anderledes ud, både for den enkelte atlet og for klubben generelt. 

Så naturligvis skulle ”Årets forælder” også kåres. Den nyindstiftede pris gik til Erik Fausager, far til Siri på 

Børnehold 3. Erik er forholdsvis ny forælder i klubben, men har allerede taget en stor tjans til stævner, har 

været på hele tre dommerkurser og er senest blevet hjælpetræner på det nyetablerede Børnehold 3. (At 



han efterfølgende desværre er blevet skadet under et børnetrænerkursus, er en helt anden snak, så pt 

ønsker vi mest af alt god bedring og glæder os til at få ham tilbage i fuldt firspring).  

 

Og så fik vi hyldet René for årtiers store indsats og engagement med prisen som ”Årtiernes Danefæ”. Ingen 

kan være i tvivl om Renés betydning for klubben, hverken i dag eller på den lange bane, så det kræver 

næppe nærmere forklaring. Der var da også stående applaus til modtageren fra hele salen.  

 



Mange tak for en skøn sæson og for en rigtig hyggelig eftermiddag! Vi glæder os allerede til at se endnu 

flere samme sted og tid næste år. Og selvfølgelig til træningen, stævnerne og hyggen, der venter i næste 

sæson inden da.  

Mange hilsner 

Stævne- og ungdomsudvalget 

 

Fotos: Amalie Molander Pedersen m.fl.  

 


