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VM feber i Dansk Atletik  
Af Annette Nørgård Jensen, pressekontakt Skive AM 

 

Trods Coronaudfordringer de seneste par år, står Dansk Atletik stærkt i øjeblikket. Hele seks atleter 

har allerede indløst VM billet til marts måneds mesterskab i Serbien. DM Inde i Skive byder på store 

oplevelser. Hele den danske elite samles i Spar Nord Arena og der er store forventninger til et højt 

niveau og måske flere VM billetter.  

 

I atletikken har Corona’en som i så mange andre idrætsgrene sat dagsordenen i de seneste to år. 

Der har være mange negative konsekvenser af dette. Men på positivsiden kan vi konstatere at 

sjældent er niveauet set højere end denne vinter hos de danske atleter. Færre stævner har betydet 

mere kontinuerlig træning og flere atleter er kommet styrket gennem epidemien.  

Seks danske atletikfolk er kvalificeret til VM  Inde i Beograd 

Når den serbiske hovedstad Beograd den 18. – 20. marts er vært for verdensmesterskaberne 

indendørs har foreløbig seks danskere indløst billet. Men flere står og tripper i kulissen og det kan 

meget vel være at DM bliver stedet hvor yderligere et par navne indtræder i den succesfulde trup.  

 

60 m hæk kvinder – finale lørdag kl. 13.50 

På 60 m hæk har Mette Graversgaard, Århus 1900 taget et kvantespring denne vinter og forbedret 

den danske rekord til 8.02s. Mette er født i Hvide Sande og da hun endelig fik pigsko efter flere 

barfodsløb, så blev teltpælene rykket op i fødebyen og turen gik til Elitecentret i Århus, hvor hun 

trænes af Mikkel Larsen. Mathilde Heltbech tog sine første skridt i Helsingør, men er nu under Poul 

Bechs vinger i FIF. Et succesfuldt samarbejde har denne vinter givet pote i form af en VM kvalifikation 

på 60 m hæk med tiden 8.09s. Det bliver en fantastisk oplevelse at se de to damer duellere i Spar 

Nord Arena om det danske mesterskab 

 



400 m mænd – finale lørdag kl. 14.45 

Benjamin Lobo Vedel på vej til at indfri de åbenlyse talent i fuld flor. 

Aalborg drengen Benjamin Lobo Vedel blev udråbt som det helt store talent og fremtidens mandlige 

atlet. Men det har holdt hårdt. Han viste gode takter i USA under sit collegeophold, men 

sæsonsatsning matchede ikke den europæiske kalender. Han vendte hjem og har haft en hård tid 

med masser af træning og resultater der ikke matchede forhåbningerne. Han valgte i 2021 at flytte 

teltpælene fra Århus og til København, hvor han nu trænes af Michael Jørgensen i Sparta. Det har 

givet ny energi til talentet og denne vinter har Benjamin forbedret den danske rekord indendørs til 

45.95s – en tid der har kvalificeret ham til VM.  

 

60 m kvinder – finale lørdag kl. 17.25 

Ida Karstoft har gennem flere sæsoner haft skader, men er fit for fight denne vinter. Hun spillede 

fodbold i Lemvig, kom til Brøndby IF og har optrådt på kvindelandsholdet. Hun fik lyst til at teste sin 

hurtighed i Sparta og blev ”solgt” til atletikken. Og tak for det. Hele tre gange har hun forbedret sig 

denne vinter på 200 m og den danske rekord lyder nu på 23.22s – under VM kravet. Ved et stævne 

på 60 m i Århus viste hun i sidste uge at hun også er en seriøs kandidat til VM på 60 m. Med tiden 

7.32s er hun blot 1/100 fra dansk rekord og 2/100 fra VM krav. Den danske rekord tilhører Mathilde 

Kramer – tidligere Aabenraa – nu FIF. Hun satte dansk rekord i januar med 7.31s og jo blot 1/100 

fra VM Kravet. Astrid Glenner-Frandsen, Sparta har en personlig rekord på 7.32s og bestemt også 

en værdig udfordrer til både VM krav og DM guld. Det bliver en historisk 60 meter finale i Spar Nord 

Arena.   

 

60 m mænd – finale lørdag kl. 17.35 

Også hos mændene er der dansk repræsentation ved VM. Kojo Musah, Århus 1900 satte i januar 

dansk rekord med 6.56s. VM kravet lyder på 6.63s. Ikke mange kan følge den rapfodede århusianer, 

så han er storfavorit til DM guldet. Nærmeste udfordrer kan meget vel blive den lokale Skive AM 

sprinter Emil Mader Kjær, som deltog ved OL som reserve på 4x100 m. Emil har endnu ikke løbet 

denne vinter, men er klar til sæsondebut på hjemmebanen.  

 

3000 m mænd – finale søndag kl. 14.15 

Sidste VM kvalificerede er blot 18-årige Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd, som har klaret kravet på 

3000 m med tiden 7.48.34 min. Tiden er europæisk U20 rekord og det var ikke hr-hvem-som-helst 

der var tidligere indehaver – nemlig det norske løbefænomen Jacob Ingebrigtsen. Ved DM vil de 

erfarne løbere Mikael Johnsen og Mikkel Dahl, AGF samt Jakob Dybdal, Århus 1900 og Andreas 

Lindgren, Sparta tage kampen om op guldet med det 18-årige løbetalent fra Bagsværd. 

 

 

 



Stangspring kvinder – finale søndag kl. 14.20 

Hun har ofte vendt med hovedet nedad og benene opad i Spar Nord Arena. Hun deler Arena 
rekorden på 4.35 m med norske Cathrine Larsåsen. Og så er hun i gang med sin bedste sæson 
nogensinde. Caroline Bonde Holm har i sidste weekend sat dansk rekord i stangspring med 
4.50 m i Kalmar. Udover hun allerede en gang tidligere denne vinter har forbedret sin rekord - 
så er det 8 år siden hun satte sin tidligere danske rekord identisk med personlig rekord. Hun har 
deltaget i OL i London i 2012, hun er blevet mor og så har hun kæmpet med skader. Men 
vedholdenhed hos Caroline bringer hende på nye højder.  
 
Et flot felt med 11 danske springere er klar til at komme højt op under Arenaens tag. Line Renee 
Hyde - tidligere Jensen - vender tilbage til sin hjemstavn med en frisk indendørs pr på 4.14 m i 
bagagen. 

 

200 m kvinder – finale søndag kl. 15.30 

Ida Karstoft er allerede omtalt under 60 m finalen. Det er på 200 meter hun har klaret VM kravet. 
Hele tre gange har hun forbedret sig denne vinter på 200 m og den danske rekord lyder nu på 
23.22s – under VM kravet. 
 
Som på 60 m er der konkurrenter som vil gøre alt for udfordre Ida – og igen er Astrid Glenner-

Frandsen, Sparta (PR24.05/ÅB24.42) og Mathilde Kramer, FIF (PR 24.17/ÅB24.58) nærmeste 

forfølgere.  

Spar Nord Arena rekorden lyder på 23.87s og tilhører Sara Slott Petersen. Hun løb tiden i 2016, 

samme år som OL sølvet i Rio kom i hus. Rekorden er i alvorlig fare må vi erkende. 

 

Om arrangøren:  

Skive AM er en erfaren DM arrangør. Siden klubben som den første i Danmark fik bygget en 

indendørs arena med en godkendt 200 meter bane har mesterskabet og den danske elite lagt vejen 

forbi Skive 12. gange til DM senior – og i alt 14 gange til DM ungdom. Kun i 2021 blev mesterskabet 

aflyst pga Corona. Mere end 100 frivillige er på plads til de to DM stævner, som afvikles i år. Udover 

DM senior, så afvikles DM Ungdom den 5. & 6. marts.  

Kontakt: 

LOC: 

Formand Skive AM: Karsten Sørensen – mail: karstenmsorensen@gmail.com – mobil 2447 0991 

Pressekontakt Skive AM: Annette Nørgård Jensen – mail: anj@sport.dk – mobil 30340855 

Dansk Atletik: 
 
Dansk Atletiks pressechef Christian Jørn Hansen kan kontaktes på christian@dansk-atletik.dk – 
mobil 30246042  
 

http://skiveam.dk/dm-inde-2022/ 

Facebook: DM Inde 
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