OA/OGF´s veteraner danske mestre med rekordscore
Ballerup den 20. september
For andet år i træk og for 7. gang ud af de seneste 10 lykkedes det for OA/OGF´ s mixhold at sikre sig det
danske holdmesterskab i konkurrence med 10 andre stærke klubber. Efter at en lang række potentielle
OA/OGF-veteraner af forskellige årsager havde måttet melde afbud, heriblandt så stærke folk som Susanne
Hedeager, Finn Malchau og Jørgen Halkjær, begav vi andre tilbageværende os på vej mod Sjælland i
morgentågen uden de helt store forhåbninger. Finalestævnet skulle for første gang i en årrække afvikles på
Atletikstadion i Ballerup, hvor ingen af vore deltagere havde været før. Også vor minibus-chauffør havde
besvær med at finde stadion; men det lykkedes da til sidst efter en gang sightseeing i den slet ikke så lille
Københavner-forstad.
Efter de første tre-fire øvelser havde Hvidovre og sidste års stærke jyske konstellation, bestående af
Herning, Holstebro og Skive, lagt sig klart i spidsen med en føring på ca. 400 pts ned til os og Amager AC på
tredje- og fjerdepladsen. Efterhånden som stævnet skred frem, og ikke mindst da vor 400 m løber Troels
Troelsen (M65) dukkede op på stadion (han har nylig haft hånden i gips), steg forventningerne. Vi havde
stadig ikke fået Rosas resultater i længde- og højdespring på tavlen, ligesom spyd og 1500 m manglede at
blive afviklet.
Hverken Sumunis (M55) spydkast eller Rosas (K80) længdespring var helt på toppen, men pointmæssigt
scorede de fint begge to. 1500 m løbet, hvor René førte fra start til mål og trak Kasper D Pedersen(M35) fra
andetholdet frem til hans bedste tid i 10 år!, var en sand fryd for øjet. - Omsider var stangspring blevet
færdig, og noget overraskende fik Morten Kyndbøl (M45) her en fuldtræffer på 4,10 m (= årsbedste) – ja, et
ipad-foto viste, at der var luft til endnu langt mere med en bedre tilpasning af springstolperne!
Vi havde rykket Jakob Petersen (M70) op på førsteholdet for at erstatte den skadede Jørgen Halkjær, og
han indfriede forventningerne med et stød på godt 9 m. Alligevel var det veteranforkvinde Lone Sørensen
(K60), der trak det store læs i kasteøvelserne med hele tre topresultater, heraf 36,16 m i hammerkast.
Før stafetten var OA/OGF klart i spidsen og førte med næsten 600 pts., så nu gjaldt blot om at overholde
skiftegrænserne, holde fast på pinden og undgå fiberskader. Taktikken lykkedes. Vi satte blot 100 pts til på
sikkerhedens alter og sejrede med vor hidtil bedste pointscore i et finalestævne: 10.481 pts foran det jyske
kombinationshold (9977 pts) og med Hvidovre AM på tredjepladsen (9713 pts). Der deltog 11 MK-hold,
heraf vort andethold, som trods en udmærket indsats blev henvist til sidstepladsen i det meget stærke felt.
Kvindeholdet, der skulle forsvare sidste års danske mesterskab, var alvorligt handicappet af utallige afbud,
men opnåede en hæderfuld tredjeplads (8.451 pts) efter Hvidovre og Aalborg AM. En interessant debutant
på holdet var Christina Kjær Møller, der løb en udmærket 1500 m for senere at springe 3,84 m i
længdespring. Det var lige, før der måtte målfoto til på de to stafetter, hvor Kasper Pedersen sejrede
knebent hos MK-holdene, og Christina lige akkurat ikke vandt for kvinderne.
Efter at de mange medaljer for såvel det danske som det vestdanske holdmesterskab var uddelt, og de
mange fotografer havde afsluttet deres arbejde foran præmieskamlen, kunne de medaljetyngede
OA/OGF`ere vende næsen mod minibussen, hvor forfriskninger i form af øl og frugtkage ventede.
Humøret på hjemturen var højt, og den snævre plads i bussen sørgede for, at alle blev rystet rigtig godt
sammen. Vi ønsker alle god træning og på gensyn til nye dyster næste år!
Claus

