
PRESSEMEDDELELSE 
DM Atletik for Senior lørdag den 26. februar og søndag den 27. februar 

Adresse:  Spar Nord Arena, Engvej 19, 7800  Skive 

Arrangør: Skive Atletik & Motion 

 

Af Annette Nørgård Jensen, pressekontakt Skive AM 

 

Fortsat medaljechancer til Skive AM i hård konkurrence. 
Urbaniseringen slår igennem i atletikken – næsten 90% af deltagerne kommer fra 
Universitetsbyerne. Skive AM ønsker fortsat at ”lege” med blandt de bedste. Derfor 
er projekt ”Køb en meter af Emil Mader Kjærs 100 m” et tiltag som kan fastholde en 
af vore topatleter i byen.  

 

Når man scroller ned over startlisten til årets danske mesterskab falder det i øjnene at 
atleterne kommer fra klubberne i de store universitetsbyer. I omegnen af 90% repræsenterer 
klubber i studiebyerne. Ikke at det er en forudsætning for at dyrke atletik at man læser på 
Uni. Men udfordringen bliver mere og mere at det er sværere at få trænere i provinsen, når 
man ikke har Idrætsuddannelserne som rekrutteringskanal. Der er fortsat mange dygtige og 
velkvalificerede i klubberne, men ingen tvivl om at det går i den gale retning. 

Nordvestjylland har blot seks starter ved dette års DM – Skive AM bidrager med fire,  mens 
Viborg og Herning Løbeklub har en enkelt hver.  

 

Skive AM har gode kort på hånden.  

 

60 m mænd – indledende lørdag kl 16.30 - Finale lørdag kl. 17.35 

Gennem mange år har Skive AM blandet sig, når Danmarks hurtigste skal findes på 60 m. 

Emil Mader Kjær vender tilbage til Arenaen og sæson debutterer. Ingen ved hvad de hurtige ben 
kan præstere. Kojo Musah  - dansk rekordholder er storfavorit. 

Se særskilt artikel om ”Lynet fra Skive” 

 

Stangspring mænd – finale lørdag kl. 15.00 

Noah Birk Meissner er fortsat junior og satser primært på mangekampen. Lidt fodskader har generet 
ham, så det bliver kun stangspring, hvor vi kan opleve Noah til DM.Noah har en PR inde på 3.80 m, 
mens han udendørs har passeret de 4.00 m.  



  

1500 m kvinder – finale lørdag kl. 15.20  & 3000 m kvinder – finale søndag kl. 13.45 

Juniorløberen Katrine Risvig stiller til start på både 1500 m og 3000 m. Katrine har haft en god sæson indtil 
videre og sat PR på 10 km landevej, mens det ved vestdanske mesterskaber var tæt på at 1500 m rekorden 
indendørs var blevet slået. 

Her ved DM er der en medaljechance på 1500 m – men det krævet et optimalt løb – sandsynligvis med en vis 
taktisk tilgang. De er tre juniorpiger som har løbet stort set samme tid – og de vil med al sandsynlighed skulle 
kæmpe om bronzemedaljen.  

 

Oversigt der viser hvor deltagerne kommer fra 

 

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 


