
Viking Atletik til Tårnby Games 2019. 

Det startede ikke helt optimalt for de 10 atleter der lørdag den 4. Maj tog afsted mod Tårnby 
Games. Med søsyge og 2,5 m bølger og et stævnedatasystem der var nede og kunne betyde et 
aflyst stævne, ankom vi til et iskold stadion. 


Men til stævnestart kl 12 var alle klar til kamp i strålende solskin. 

Anne Juul Jensen lagde an med guld i discoskast med et kast på 34,63 - med næsten 14 meter 
længere end nærmeste atlet. 

Frederikke Jørgensen sprang sig derefter til en finaleplads i et  stort, meget stærkt springende 
længdespringsfelt med et spring på 3,97 m.  

Alle gav sig 100% i de efterfølgende 60m, 80m og 100m-sprinter med flere personlige rekorder.  


Weekendens overraskelse blev en sølvmedalje til Emil Juul Jensen i kuglestød på 8,21.


Første stævnedag blev afsluttet med personlige rekorder i 400 m til Lærke pelsen(1.29.49m), 
Christoffer Andersen( 2.19.41) og Nikolaj Blom (2.06.55) på 600m og til sidst 800m hvor Frida 
Kristensen (2.43.38) og Lasse Kure Hansen ( 2.16.21) deltog. 


Efter det traditionelle besøg hos den lokale pizzamand gik turen mod overnatning på skolen. 


Søndag havde vi også en travl dag med mange unge i ilden. 

Anne Juul Jensen startede også denne dag med medalje- Sølv i spydkast med et sidste kast på 
25,75m. Og tog så også guld i kuglestødskonkurrencen med et stød på hele 11,76m. Det var en 
optimal afslutning på weekendens kast for Anne. 


Lasse kure Hansen løb 3000m til personligt bedste i tiden 9.33.67, hvorefter Nikolaj Blom(36,79), 
Anna Søgaard Olsen(34,97), Frederikke Jørgensen(31,48) og Frida Kristensen(29,78) klart leverede 
deres bedste i 200m. 

Katrine Gulev deltog som eneste Viking i højdespring og kom op på højden 1,25, hvilket 
resulterede i en fin 5. plads i et felt på 15 piger. 


Efter et par kedelige regnbyger afsluttede Nikolaj Blom(6,07.57) og Christoffer Andersen(6.57.53) 
stævnet med 1500m, hvorefter der var hurtig afgang fra Stadion mod færgen. 


Så trods den hårde start på weekenden, havde Viking Atletik en glad flok unge med færgen hjem. 
Nye venskaber var knyttet, erfaringskontoen fyldt op og mod på mere træning blev udtrykt. 

Vi ses på stadion, mandage og onsdage kl 16. 














