
Lynet fra Skive 
Med bare halvandet års træning på bagen blev han i 2018 dansk mester. Siden sendte en række skader 
Emil Mader Kjær ud i skyggen, inden han i fjor leverede et effektivt comeback. Lige i rette tid til at blive 
en del af dansk sprints jubelår. Men endnu bedre sæsoner er meget vel i vente for det 22-årige 
naturtalent. 
 
Af: Jeppe Weinreich 
 
Han har været stærkt savnet i Spar Nord Arena, men nu er han endelig tilbage, 22-årige Emil Mader Kjær. 
Fire år siden er det, at han her på kometagtig vis vandt DM-titlen på 200 meter foran Kojo Musah, bare 18 
år gammel. Det lignede det første, vigtige skridt i retning af en stor karriere, men skader skulle snart efter 
stikke en kæp i hjulet for den rapfodede sprinter, og i de to efterfølgende vintersæsoner blev det ikke til én 
eneste start. Men så i fjor, den 6. februar, efter halvandet års stævnepause og kun få ugers 
kvalitetstræning, fyrede han ved Randers Indoor en 60 meter af på 6,77 sekunder og løste dermed billet til 
det efterfølgende EM-inde. Et overbevisende comeback var det, og ikke mindst skete det i rette tid. 2021 
var nemlig året, hvor dansk sprint rykkede ud i overhalingsbanen og kom med i det fornemme selskab med 
den historiske OL-kvalifikation for begge stafethold.  

Mindre end fem år efter at være troppet op til den første træning på Skive Stadion befandt Emil sig 
pludselig i Tokyo som del af det danske OL-hold. Nok måtte han se til fra sidelinjen, da den danske 
stafetkvartet smadrede den nordiske rekord med tiden 38,16 sekunder, men som reserve var han en del af 
truppen. Og når sommerens EM og VM - hvor stafetholdet allerede er kvalificeret – finder sted, kunne det 
meget vel være med Emil i startformationen. 

Fremtidens navn 
”Emil er helt klart et af de fremtidige navne på stafetholdet, og jeg kan let se ham i fremtiden løbe den 
individuelle 100 meter ved EM, VM og OL,” lyder det fra landstræner Mikkel Larsen, hvis succesfulde 
træningsgruppe i Aarhus Emil nu er blevet en fast del af.  

”Han løber let, hurtigt og eksplosivt, ikke så meget på råstyrken som Kojo Musah og Simon Hansen.” 

Et par bump på vejen har der dog været denne vinter. Først vrikkede han om på foden under træning, og 
siden fulgte en mindre fiberskade – og, nå ja, en gang corona oveni. Det har ændret sæsonen, hvor et par 
planlagte stævner er blevet droppet. Men Emil meldes klar, og der er ifølge landstræneren ingen grund til 
bekymring.  

”Det er - 7-9-13 - ikke nogle alvorlige skader, han har haft denne vinter. Alarmklokkerne ringer ikke. Det er 
blot en naturlig følge af den hårdere, fysiske træning, som er blevet sat meget i system. Så generelt vil jeg 
sige, at der er en god retning på det hele.” 

To supertalenter på ét årti 
Skiftet til træningsgruppen i Aarhus betød også afslutningen på det succesfulde samarbejde med træner 
Erik Madsen, der nu har sluppet sin guldfugl. Madsen – dansk mester på 100 meter i 1961 – vendte tilbage 
til atletikken, da hans barnebarn, Morten Dalgaard Madsen, i 2010 begyndte i Skive AM. Knægten havde 
tydeligvis arvet farfarens talent og tog nu selv DM-titlen på 100 meter i ’14 og ’15 under træner Hans 
Henrik Aackmann. 



 
På opsigtsvækkende vis er det altså inden for et årti lykkedes Skive AM at fostre to af historiens hurtigste 
danskere. Madsen og Mader indtager hhv. 8. og 9 pladsen på alle tiders rangliste med 10,38 (2014) og 
10,40 (2021). 
 
Morten Dalgaard stoppede tidligt sin sportslige karriere for i stedet at uddanne sig til pilot, og det virkede 
nærmest naturstridigt, at et nyt, lige så stort talent prompte skulle træde ind ad klubbens dør. Men det 
skete. Tilfældet ville nemlig, at Dalgaard Madsens sidste stævne, en såkaldt kvalmatch i Ballerup 
i september 2016, skulle blive Emils debut. Mens førstnævnte med dobbeltsejr på 100 og 200 meter 
sikrede Skive AM forbliven i Elitedivisionen, klarede den 16-årige Emil Mader Kjær ved samme lejlighed 1.79 
meter i højdespring. To uger senere løb ynglingen sin første 100 meter på 11,79, og mindre end et år efter 
havde Erik Madsen bragt ham ned på 10,73 sekunder. 
 

Køb en meter af Emil 
Som Team Danmark-atlet nyder Emil altså godt af de professionelle træningsbetingelser, men pengene i 
atletik er nu engang ikke store, så derfor søsatte en række personer for nylig et innovativt sponsorprojekt. 
”Køb en meter af Emil”, hedder det, og her kan firmaer og privatpersoner for 1.000 kr. om året støtte 
”Lynet fra Skive” og hans ambition om at nå til OL i Paris 2024. Målet er selvsagt at få solgt samtlige 100 
meter.  

Inden atletikken spillede Emil som alle andre raske drenge fodbold, men på et tidspunkt mistede han 
lysten. 

”Da jeg var 11 eller 12 kunne jeg løbe fra alle på holdet, men nogle år senere var de andre pludselig vokset 
fra mig og var mig overlegne i styrke. Så jeg mistede lysten til det, selvom jeg stadig spillede lidt fodbold på 
efterskolen. Min mor anbefalede mig i stedet at begynde på atletik, som jeg allerede interesserede mig for 
og havde fulgt på tv. Det blev jeg hurtigt forelsket i.” 
 
Det med højden er han senere kommet ganske godt efter. 187 cm måler han i dag, mens der de kommende 
år formentlig skal lægges mere tyngde til kampvægten på 76 kg. Lige nu handler det dog om hans første 
DM-inde i fire år.  

”Jamen jeg glæder mig rigtig meget. Selvom jeg bor og træner i Aarhus, er Spar Nord Arena min 
hjemmebane. Jeg var ekstremt godt løbende på træningslejren i januar, inden jeg blev skadet. Så det har 
været en dårlig start på sæsonen, men jeg føler mig okay løbende nu.” 

Kojo 
Med Kojo Musah til start bør Emils fans nok ikke sætte næsen for meget op efter en hjemmesejr. EM-
finalisten fra Aarhus 1900 imponerede i Randers i sidste måned med ny dansk rekord 6,56 sekunder. En tid, 
der placerer ham som en delt nr. 3 i Europa denne sæson. Men også Musah har efterfølgende døjet med 
mindre skader og måttet melde fra til nogle planlagte topstævner for at være helt klar til DM.  

Duel eller ej, så er det vigtigste dog, at Emil er tilbage på rette spor. 

”Jeg ved ikke helt, hvor jeg formmæssigt ligger, men min personlige rekord på 6,77 sek. burde jeg kunne 
smadre.” 

 

 



Boks 

Emil Mader Kjær 
Født: 20. december 1999 
Klub: Skive AM 
Bopæl: Aarhus 
Højde/vægt: 187 cm - 76 kg 
 
Meritter 
DM-inde: 
GULD - 200 meter (2018) 
SØLV – 60 meter (2018) 
 
Deltagelse ved: 
OL Tokyo ’21:  4x100 meter (reserve) 
EM-inde ’21:  60 meter  
EM-U23 ’21:   100 meter & 4x100 meter  
 
Udvikling (60 meter inde / 100 meter / 200 meter (+inde) 

2016: 7,11*  / 11,79 /  - 
2017: 7,03  / 10,73 /  21,87 (22,72i) 
2018: 6,85  / 10,62 /  21,44 (21,74i) 
2019:  -  / 10,62 /  22,68  
2020: Skadet 
2021: 6,77 / 10,40 /  21,24 
2022: 
*december 2016 
 

 


