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6 lokale atletikudøvere skal dyste mod Danmarks bedste atleter 
 
Når Danmarks bedste atleter i den kommende weekend mødes i Skive, vil 6 lokale atleter fra Skive AM 
være at finde i de stærke felter. Om snakken om lokale medaljedrømme havde foregået for et par 
måneder siden, så var det en snak som hurtigt var forstummet. Men her få dage før den danske elite 
vender tilbage til Spar Nord Arena for 11. gang, så går der måske nogle stykker rundt med en lille 
sommerfugl i maven.  
 
Det 18 årige stortalent Emil Mader Kjær har udviklet sig eksplosivt denne vinter og havde i den 
forgangne weekend sin debut på det danske seniorlandshold som en belønning for den imponerende 
200 m (21.81s) han løb i Spar Nord Arena den 3. februar. Emil står på startlisten som anden seedet 
efter Andreas Trajkovski, Sparta som vender hjem fra USA for at deltage i DM. Men navne som Festus 
Asante og Tobias Larsen er umiddelbart i hælene på Emil, så det bliver en rigtig herrefight der vil finde 
sted i Spar Nord Arena, når finalen afvikles lørdag kl. 17.05. Og så er der lige et lille arbejde der skal 
gøres forinden – nemlig kl. 13.00 hvor de indledende løbes. Her handler det ikke blot om at gå videre 
– men også sikre sig en hurtig udgangsposition for at få en af de to yderbaner, som kan være 
afgørende for at vinde mesterskabet. 
 
Emil har selv det kommende DM for junior i den efterfølgende weekend som sin første prioritet og 
drømmen er her at kunne hente medaljer på både 60 m og 200 m. En god målsætning at have, men 
den kommende weekend vil vise om drømmen måske går i opfyldelse før end han forventer.  
 
Emil er også med på 60 m som afvikles søndag med både indledende heat (kl. 12.45) og finale (kl. 
14.00). Her er favoritten den tidligere Skive AM’er Festus Asante, som har løbet 6.77s i år. Emil er 
seedet som 4/5 med sine 6.93s. Emil har følgeskab af sine to klubkammerater – Jonas Gregersen 
(7.37s) og Martin Lynderup (7.40s). Martin Lynderup deltager desuden i 400 m og i længdespring. De 
tre sprintere udgør sammen med veteranen Rene Kaastrup stafetholdet på 4 x 200 m (søndag kl. 
16.35) 
 
Den danske juniormester i cross Sebastian Stensvig er tilmeldt mændenes 3000 m (søndag kl. 16.00). 
Sebastian har ikke kunnet træne helt optimalt denne vinter, men melder alligevel klar til at tage 
kampen op med nogle af de bedste langdistanceløbere i Danmark. Andreas Lindgreen, Sparta må 
påtage sig en favoritrolle efter sit flotte løb ved Nordenkampen i weekenden, hvor han satte personlig 
rekord med 8.10.55 min.  
 
Sarah Kristensen er det lokale islæt på kvindernes 60 m (søndag kl. 12.30) Amalie Brammer 
Kristiansen er fortsat ude med sin skade i foden.  
 
 
En række tidligere Skive AM’ere vender hjem og vil være med i medaljekampen i en række øvelser: 
 
Line Rene Jensen, Sparta, stangspring 
Festus Asante, Hvidovre AM, 60 m og 200 m 
Martin Kristensen, Sparta, 200 m og 400 m 
Christian Nielsen, Århus 1900, stang og 60 m hæk 
Jacob I Stengaard, Odense Atletik, 1500 m og 3000 m 
Kasper Filsø, Vejle IF, 60 m 


