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For 11. år i træk samles Danmarks bedste atletikudøvere til DM indendørs i Spar Nord Arena (tidl. Sparbank Arena), som er 
Danmarks nationalarena for indendørsatletik. Den lokale klub Skive AM er igen arrangør af mesterskabet, som er kendt for højt 
resultatniveau og professionel stævneafvikling. 
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DM i atletik: Kvinderne står på spring til nye standarder i Dansk Atletik 
 

Dansk Atletiks internationale topnavne Sara Slott Petersen og Andreas Bube er igen klar på startstregen 

ved DM i Skive, som i mange øvelser bliver tætte opgør på højt niveau. Flere kvinder kan sætte nye 

standarder for sprint i Danmark.  
 
 
Dansk Atletik er inde i en god stime og har de seneste tre år hentet flere medaljer ved de store internationale mesterskaber. 
Sidste år var det 800 m løberen Andreas Bube, som hentede en sølvmedalje ved indendørs europamesterskaberne – en 
gentagelse af bedriften fra EM udendørs i 2014. Til sommer er der EM i Berlin og det betyder at flere af de største navne har 
nedprioriteret indendørssæsonen for udelukkende at fokusere på Berlin. Det gælder også Slott og Bube, som dog begge vælger 
at benytte DM Inde som et led i forberedelserne.  
 
I alt er 198 aktive tilmeldt DM-stævnet, og med Slott og Bube til start, er felterne garanteret international klasse. 
 
”Det tegner til spændende opgør på højt niveau i mange øvelser”, siger DM-stævnets presseansvarlige, Annette Nørgård Jensen 
fra Skive AM. ”Der er masser af unge talenter, som markerer sig internationalt. De har allerede nu niveauet til at kæmpe med 
om medaljer på seniorniveau i Danmark. Sidste år fik vi en tangering af den danske rekord på 60 m for mænd, da Kristoffer Hari 
vandt finalen i 6.65s. I år kan det blive kvinderne som trækker de store overskrifter. I den forgangne weekend forbedrede 
trespringeren Janne Nielsen en 21 år gammel i trespring og sprinteren Mathilde U Kramer, FIF viste at hun nærmer sig den 
danske rekord på 60 m (7.40s). Hun ”byder” også ind på 60 m hæk rekorden, hvor hun dog vil blive udfordret af Mette 
Graversgaard, Århus 1900. 
 
 

 

Udvalgte højdepunkter 
 

 

Lørdag kl. 14.00 1500 m kvinder: Jysk-københavnsk dyst venter 

 

Line K. Schulz, Århus 1900 er klar til at forsvare sit mesterskab fra i fjor, men hun kan forvente hård modstand af den blot 17 
årige Anna Mark Helwigh, Sparta. Anna har markeret sig stærkt internationalt som ungdomsløber med et U18 EM på 2000 m 
forhindring som den største bedrift.  
 
 
Lørdag kl. 14.20  1500 m mænd: Ny mester skal kåres i Spar Nord Arena 

 
Ingen af medaljetagerne fra 2017 er til start, så en ny mester skal kåres. Det ser på forhånd ud til at blive et opgør mellem de to 
Sparta-løbere: den taktiske og snu mesterskabsløber Nick Jensen og stortalentet William Devantier, som i Nordenkampen satte 
personlig rekord i 3.52.95 min.  
 
 
 



Lørdag kl. 15.00 Kuglestød kvinder: Kugle-dronning på vej mod sit 11. guld 

 

Den danske rekordholder Trine Mulbjerg vender tilbage til Spar Nord Arena, hvor hun kan erobre sit 10. guld ud af 11 mulige i 
Skive – kun i 2010 måtte hun nøjes med ”sølv”. En sejr vil være ensbetydende med det 11. danske indendørs mesterskab i 
karrieren. Sparta-kasteren, der har halrekorden med 16,69 m, er endnu ikke nået helt så langt ud denne vinter med sin 15.53 m. 
Trines nærmeste konkurrent herhjemme er Maria Sløk Hansen, Hvidovre AM, som har en personlig rekord på 16,12 m. Hun har 
før drillet Trine ved mesterskaberne.  
 

Lørdag kl. 15.30 Stangspring mænd: Suveræn Sparta-mand bliver svær at knække 

 

Rasmus W. Jørgensen, Sparta, har hele 6 gange vundet DM-guld under haltaget i Skive. Rasmus har i indendørssæsonen klaret 
5,40 m. Det er svær at se hvem skal kunne fravriste suveræne Rasmus guldet. Kampen bliver om sølv og bronze, hvor Michael 
Christiansen, Århus 1900, Oliver Charbert, Sparta og Mikkel Ringsted, KIF forventes at duellere. 
 

Lørdag kl. 16.10 60 m hæk kvinder: Tre løbere jagter 32 år gammel dansk rekord. 

 

Den korte hæk for kvinder bliver formentlig et af de mest tætte opgør ved dette års DM. Sidste års overraskende mester 
Mathilde U Kramer, FIF (PR 8.45 sek) har ikke løbet i år, mens Mette Graversgaard, Århus 1900 i sidste weekend ved 
Nordenkampen blev den hurtigste kvinde i Danmark med 8,46 sek. Mathilde Heltbech, Helsingør har løbet 8.54 sek i år, men har 
en personlig rekord på 8.44 sek – samme tid som Mette. Så reelt har vi tre kvinder som er potentiel ny rekordholder, hvis de ”får 
løbet”. 
 

Lørdag kl. 16.45 Længdespring mænd: Klubmesterskab i Sparta? 

 

Sparta er storleverandør af finalister til DM finalen – hele 7 ud af 11 springere kommer fra Østerbroklubben. 
Benjamin Gabrielsen er noteret for 7,56 m denne vinter, mens Sebastian Pedersen har sprunget 7.30 m. Andreas Trajkovski 
returnerer fra USA og hvad kan han mon? Han har den bedste personlige rekordnotering med 7.87 m – men kan han finde ind i 
den danske rytme igen og vinde ”klubmesterskabet”? 
 
 

Lørdag kl. 17.05 200 m mænd: En åben affære med lokale Skive drømme 

 

I fraværet af den nyslåede danske rekordholder Benjamin Lobo Vedel (21.02 sek) som opholder sig i Florida, USA så er DM en 
åben affære blandt de 24 mænd som er tilmeldt. Spartas Andreas Trajkovski, som også opholder sig i USA vender hjem til 
mesterskabet med feltets hurtigste tid 21.63 sek, men han skal ikke se sig langt tilbage for at få øje på de unge danske talenter. 
Emil Mader Kjær, Skive AM er det nye lokale navn, som har løbet 21.81 sek og Spartas Tobias Larsen har løbet 21.98 sek. Den 
forsvarende mester Steffen Udengaard Knudsen har ikke noteret en tid denne vinter, men er helt sikkert pisket til at løbe 
hurtigere end de 22.32 sek som han vandt mesterskabet på i fjor. 
  

 

Lørdag kl. 17.20 200 m kvinder:  ”Vaskeægte vestjysk vinder” kan blive en realitet 

 
Sidste år dukkede et nyt navn op på denne distance, idet 22-årige Ida Karstoft skiftede fodboldstøvlerne ud med pigsko. Hun er 
oprindelig fra Lemvig, men fodboldkarrieren bragte hende i 2015 til Brøndby IF. I den forgangne weekend forbedrede hun sin 
personlige rekord på 200 m til 24.32 sek i Nordenkampen. Nærmeste udfordrer er Mette Graversgaard, Århus 1900. Mette er fra 
Hvide Sande. Så det ser ud til at vi får et ”vaskeægte” vestjysk opgør på 200 m distancen. 
 
 

Søndag kl. 13.50 60 m kvinder: Hurtigste felt i flere årtier 

 

Mathilde U. Kramer er som nævnt godt i gang med sin bedste sæson. Den 24-årige tidligere Aabenraa-sprinter har i denne 
sæson forbedret sig til 7,44 sek. – den hurtigste tid i Danmark siden starten af 80’erne, da hendes nu tidligere klubkammerat 
Dorthe A. Rasmussen løb 7,45 sek. Aarhus 1900 stiller med hurtige piger i form af Mette Graversgaard og Annelouise V. Jensen, 
ligesom Louise Østergaard, Randers er et godt bud på en medalje. 
 
Søndag kl. 14.00 60 m finale mænd: Bliver det endelig Festus Asantes tur til at vinde guldet? 

 

Hvidovres Festus Asante har fået en stor del af sin atletikopdragelse i Skive AM. Festus har i år løbet 6,77s og er klart årets 
hurtigste mand i Danmark og storfavorit til guldet på sin gamle hjemmebane. Mere kamp bliver der om de øvrige medaljer, hvor 
i alt 6 løbere har været under de 7.00s i år.  
 
 
 



Søndag kl. 14.55 800 m finale mænd: Bube – og så alle de andre 

 

Bagsværd-løberen Andreas Bube vender tilbage til Skive for at sikre sig sin sjette DM-sejr i Spar Nord Arena. Ved weekendens 
landskamp blev Bube genereret af ”haren” og fik et alt andet en optimalt løb. Men han efterlod det indtryk at det kan være 
svært at se at andre danske løbere kan overliste ham. Det er Sparta-trioen: Christian Clausen, Nick Jensen og William Devantier 
som forventes at byde ind i medaljekampen. 
 

 

Søndag kl. 15.00 Højdespring mænd: Vi krydser fingre for Klausen 

I 2011 tangerede Janick Klausen, Aarhus 1900, som 18-årig den danske rekord indendørs med 2,27 m. Siden har fulgt en række 
sæsoner med skader og mindre gode resultater, og 2017 blev ingen undtagelse. Nu er Klausen igen på vej tilbage, og vi håber på 
et gensyn Spar Nord Arena selvom han måtte afbud til Nordenkampen på grund af sygdom. Det hele bliver bare lidt sjovere når 
Klausen springer.  
 
 
Søndag kl. 15.05 400 m kvinder: Ingen kan true Sara Slott 

 

Sara Slott Petersen, Aarhus 1900, behøver efterhånden ikke større præsentation. Alle er klar over den 30-årige Århus løbers 
kvaliteter – både på og uden for banen. OL-sølvet på 400 m hæk og dertil et europamesterskab har givet genklang - ikke bare i 
atletikken men generelt i dansk idræt. Hun er naturligvis storfavorit på 400 m, selvom indendørssæsonen er nedprioriteret. 
Årets store mål er forsvaret af Europamesterskabet på 400 m hæk i Berlin til august. 
 

 

Søndag kl. 16.00 3000 m mænd: Crossløberne indtager Spar Nord Arena  

 

De fleste af deltagerne er oftest at finde i træningsmiljøet uden for løbebanen, men betragter DM Inde som et godt afbræk i 
vintertræningen. Det giver ofte uforudsigelige resultater, da 15 omgange i Spar Nord Arena kan være hårdere end det mind-set 
man møder ind med og får disponeret ud fra. Andreas Lindgreen, Sparta satte ved Nordenkampen en flot personlig rekord på 
8.10.55 min og må derfor påtage sig en lille favoritrolle. Der er flere som kan byde ind – og spændende bliver det at se om 
Herning Løbeklubs ikon Jesper Faurschou endnu en gang kan kæmpe sig på podiet.  
 

 


