
Hvidovre Indoor 1 – søndag den 16. december 2018 
En mindre gruppe af klubbens gæve mini- og børneatleter indledte indendørssæsonen ved Hvidovre Indoor 

1 søndag den 16. december.  

Her var både vanlig FIF-hygge, flotte indsatser og fin medaljehøst: 

Karla Katrine Fabild Viggers (2010), Siri Milter Fausager (2009) og Laura Lehman Jensen (2010) løb 1., 2. og 3. 

pladserne hjem i P9’s A-finale på 50 m distancen. 

 

Siri og Karla sprang derudover 3.25 og 3.24 i længdespring og sikrede også der en guld- og sølvmedalje til 

klubben. I kuglestød blev det til en 2. plads til Laura og 3. plads til Siri med henholdsvis 4,93 og 3,74. Det gav 

samlet Siri en guld- og Laura en bronzemedalje i trekampen.  

  



 

Karla løb derimod sit allerførste hækkeløb i flot stil (50 m hæk på 12.47) og fik også her en guldmedalje med 

sig hjem. 

Evenly Seeger Pedersen (2010) var på banen ved skumspyd, hvor hun med et kast på 6,92 sikrede sig sin 

første (bronze)medalje. Stort tillykke! 

 

Drengene kæmpede også godt. Vilhelm Helk (2010) løb sig i A-finalen, hvor med 8.96 på de 50 m kunne tage 

sølvmedaljen med hjem. Lasse Sterup Abrahamsson (2009) gjorde det samme i kuglestød efter et resultat på 

4.68.  



 

I spydkast hos de yngste drenge var Vilhelm Helk (2010) ikke overraskende suveræn. Kastet på 19,49 sikrede 

ham guld her.  

De 10-11-årige drenges A-finale på 50-meteren var forholdsvis tæt. Her måtte Jens Arthur Britz (2007) og 

Louis Vallat (2008) trods et fint løb dog se sig slået af konkurrenterne fra Amager, KIF og Hvidovre og nøjes 

med en 4. og 5. plads. Samme placeringer fik drengene i længdespring, og Jens sikrede sig også en 4. plads i 

kuglestød og dermed trekampen.  

 

Se hele resultatlisten på Hvidovre AM’s hjemmeside.  

http://www.hvidovre-atletik.dk/events-atletik-indoor1.php  

 

Vi glæder os til at se endnu flere atleter fra miniholdene og Børnehold 1, 2 og 3 i aktion ved Hvidovre Indoor 

2 og 3 i det nye år.  

http://www.hvidovre-atletik.dk/events-atletik-indoor1.php

