DMU i Hvidovre:

I weekenden 22-23. august var Hvidovre AM arrangør for Danske Mesterskaber for
Ungdom. Opgaven som arrangør blev løftet til topkarrakter og alt klappede perfekt.
Fra AAIG´s side, havde vi 9 deltagere med som ydede top præstationer med mange
flotte PR og som kunne hjembringe masser af metal.
Hele 6 guld, 8 sølv og 3 bronze medaljer blev det til.
Mathilde U. Kramer vandt et helt sæt. Guld på 100m i tiden 11.89s som er PR på dansk
jord. Sølv på 200m i tiden 24.99s og bronze på 100m hæk i tiden 14.68s.
Sophie Roessler vinder guld på 100m hæk i tiden 14.44s og bronze i længdespring med
et spring på 5.34m.
Marie Aagaard vinder guld i kuglestød og 3x sølv i diskos, hammer og spydkast.
Fawzie Otour vinder spydkast og sølv i kuglestød. I spydkast bliver det til 44.92m som er
en forbedring af hendes PR og klubrekord.
Mikkel Bach Garbrecht vinder guld i spydkast og sætter PR i vægtkast hvor han vinder
en 4. plads med 15.52m som samtidig er ungdoms klubrekord.
Sebastian Bach Garbrecht vinder sølv i spydkast hos D22 som er en aldersklasse over
Mikkels.
I den yngste aldergruppe imponerede Lise Lotte Jepsen med at vinde guld i højdespring
i en meget spændende konkurrence hvor hun ender på 1.65m som er en stor PR. I
hammerkast vinder Lise Lotte sølv. Også med en PR på 43.06m som er en stor
ungdomsklubrekord.
Elisabeth Auning vinder sølv i spydkast i den yngste pige gruppe med et flot kast på
35.45m.
Sidst men ikke mindst deltog vores yngste deltager Mie Mikkelsen på 100m og i
længdespring, hvor hun i et flot løb formåede at løbe 13.24s og avancer hele 3 pladser i
forhold til hendes seedning.
Det har som leder og træner været en fantastisk weekend at følge alle de unge alteter
i. Af Kirsten Eskildsen-Møller.

