OA/OGF´s veteranhold dansk mester for tredje gang i træk. Kvindeholdet nr. 2
Lørdag den 12. september lagde Vejle IF kunststof til den årlige veteran-holdfinale for mix- og kvindehold.
Endnu engang lykkedes det OA/OGFs mixhold at holde de 11 konkurrerende hold bag sig, men det holdt
rigtig hårdt! Næsten som sædvanlig indløb der en masse afbud inden stævnet, så det stod hurtigt klart, at vi
i en del øvelser måtte nøjes med en enkelt deltager i stedet for de optimale to, mens vort andethold måtte
stille op helt uden stangspringere, da både Morten Kyndbøl og Carlo var blevet skadet. Endnu værre blev
det, da vor stærke mellemdistanceløber René meldte fra i bussen på vej til det jyske med en fodskade.
Dette medførte en del omrokeringer af førsteholdet, hvor Ida Louw fra kvindeholdet måtte tælle på både
400 m og 1500 m, som hun løb for første gang. Alle kæmpede imidlertid det bedste, de havde lært, og
levede stort set op til deres standard, så at vort førstehold havde et forspring på knap 400 pts til de
nærmeste forfølgere (et kombineret hold fra Skive, Herning, Holstebro, et andet fra Helsingør/FIF, Hillerød)
og endelig Hvidovre AM).
Alligevel var det nær gået galt i stafetten. En fejldisposition i holdsammensætningen kostede megen tid og
mange points, så forspringet var yderst tæt på at blive spist her. Takket være ikke mindst guldgåsen Rosa
Pedersen, der nok engang leverede varen med over 1000 pts i højde og næsten 1400 i længde, vandt
OA/OGF samlet med 9.780 pts foran Hvidovre med 9.714 pts knebent foran FIFH/HIF med 9.711 pts og med
luft ned til SAM/HGF/AKH, som scorede 9.188 pts. - Vort andethold sluttede ikke helt uventet sidst med
6.857 pts. Her gjorde Kasper D Pedersen en overraskende god figur ved at vinde 5000 m i sin bedste tid i 6
år: 16.18,94 min.
Vort kvindehold havde ligeledes satset stærkt på at blive mestre; men et sidste øjebliks afbud fra Christina
Kjær Møller, som skulle have løbet 1500 m, forpurrede mesterskabsdrømmene. Trods afbuddet scorede
vore kvinder fine 8.988 pts, men ikke nok til at matche et Hvidovre-hold i optimal opstilling. Sjællænderne
vandt med 9.185 pts, mens Aalborg AM blev treer med 8.835 pts. Her var det en nydelse at se Ida Louw
løbe en fejende flot 400 m, hvorimod hendes 1500 m trods PR ikke kastede mange points af sig.
Tak for en spændende finale
Claus

