Skive AM – resultater fra Världsungdomsspelen 2019
Skive AM var i weekenden til Världsungdomsspelen på Ullevi Stadion i Gøteborg. Stævnet
forløber over tre dage og er med omkring 3.500 deltagere et af de største ungdomsstævner i
verden.
Ullevi huskes sikkert af mange som stedet, hvor Danmark i 1992 vandt EM i fodbold. Men
kulissen skaber også helt perfekte rammer for atletikken. Skive AM har gennem årene lavet
mange flotte resultater og præstationer på netop Ullevi Stadion. Det var ligeledes tilfældet i
2019, hvor de elleve deltagere tilsammen satte ni personlige rekorder (PR).
For Malene Fisker og søskendeparret Martha og Markus Hedegaard Madsen var det første
gang, at de deltog i et internationalt stævne. Selvom stævnet for nogle af dem virkede
overvældende, overvandt de nervøsiteten og imponerede trænerne med hele fem PR.
Katrine Fjerbæk Olsen leverede det bedste resultat, da hun med et højdespring på 1,66 meter
vandt bronze (PR). Ida Tveen Høgsberg viste ligeledes sit potentiale, da hun i sit blot tredje
forhindringsløb i karrieren løb langt hurtigere end forventet og blev nr. 13 ud af 27 i
aldersgruppen piger 17 år. På 200 meter kom Sarah Kristensen godt fra start. Hun var først
ude af svinget og sprintede sig til sin første heatsejr på Ullevi.
Det var planen, at Jeppe Risvig skulle forsøge at kvalificere sig til EM U20, der finder sted i
Sverige om 14 dage. Men for tre uger siden var han så uheldig, at en anden ramte ham på
knæet ved et uheld. Siden da har han ikke haft mulighed for at træne med fuld styrke. På
trods af det var Jeppe dog indstillet på at gennemføre 3.000 meter forhindringsløbet, men
knap halvvejs på distancen måtte han udgå pga. smerter. Tempoet lå ellers til en sluttid under
kvalifikationskravet, så Jeppe er fortrøstningsfuld og ser nu frem til konkurrencerne efter
sommerferien.

Martha Hedegaard Madsen (længst til venstre) sætter PR på 300 meter

Ida Tveen Høgsberg passerer vandgraven

Pigerne hygger sig med fælles morgenmad

Resultater
Aldersgruppe

Disciplin

Navn

Resultat

Kvinder:

3.000 m.

Katrine Risvig (2003)

10.44.10 min.

Piger 19 år:

100 m.

Sarah Kristensen (2000)

13.57 sek.

-0.7 #7 (indl.)

200 m.

Sarah Kristensen (2000)

27.57 sek.

-2.3 #29

Højdespring

Katrine Fjerbæk Olsen (2001)

Hammerkast

Katrine Fjerbæk Olsen (2001)

100 m.

Malene Fisker (2002)

200 m.

Malene Fisker (2002)

1.500 m.

Katrine Risvig (2003)

4.59.24 min.

1.500 m. forh.

Ida Tveen Høgsberg (2004)

5.32.48 min. PR

Længdespring

Malene Fisker (2002)

Piger 17 år:

Piger 16 år:

100 m.
200 m.
Længdespring
Kuglestød

Piger 14 år:

1.500 m.
3.000 m.

#3

46,74 m.

#6
-0.2 #8 (indl.)

29.59 sek. PR -1.4 #43

4,21 m. PR

#18
#13
0.0

#21

Nanna Tveen Høgsberg (2003)

13.57 sek.

Benedikte Bech Rasmussen (2003)

14.62 sek. PR +0.8 #9 (indl.)

Nanna Tveen Høgsberg (2003)

28.19 sek.

Benedikte Bech Rasmussen (2003)

31.83 sek. PR -1.8 #71

Nanna Tveen Høgsberg (2003)

4,53 m.

Benedikte Bech Rasmussen (2003)

4,26 m.

Nanna Tveen Høgsberg (2003)

10,93 m.

+1.1 #5 (indl.)
-1.4 #50
0.0

#45

+0,8 #59
#9

12.51 sek. PR +0.3 #8 (indl.)
Martha Hedegaard Madsen (2005)

Længdespring
Drenge 17 år:

#19

1,66 m. PR
14.06 sek.

80 m.
300 m.

Vind Placering

50.25 sek. PR
3,24 m.

#81
+0.6 #128

Oliver Kirial Olsen (2003)

4.22.58 min.

#25

Markus Hedegaard Madsen (2003)

4.38.36 min.

#40

Oliver Kirial Olsen (2003)

9.27.98 min.

#8

Markus Hedegaard Madsen (2003)

Klubholdet samlet på Ullevi Stadion

10.08.24 min. PR

#19

Marianne fik også luftet sine løbesko J

