
SAK77 har Danmarks tredjebedste kvinder 

Af sportschef Søren Munch 

”En blanding af nogle erfarne veteraner på kastesiden og en flok talentfulde – deriblandt to 
supertalentfulde – ungdomsudøvere er tilsyneladende opskriften på succesen.” 

Sådan skrev Dansk Atletik Forbunds pressetjeneste efter årets DT-finale (11. september) 
på Hvidovre Stadion, hvor SAK77’s kvindehold for første gang nogensinde skulle på 
præmieskamlen for at hente bronzemedaljer.  Men sandheden om den flotte indsats i år er 
langt mere sammensat.  

For i holdets tredje år i DT var der mange ting, der lykkedes, som vi ikke havde haft held til 
de tidligere år: 

• Vi havde en langt større bredde end tidligere med tilgang af Annelouise V. Jensen, 
Ida Bobach, Stine Hagner, Emma Klingenberg (en enkelt optræden) og comeback 
til Dorethe Gamborg. I finalen stillede vi med et hold på 15 aktive, og det er den 
bredde der skal til for at lave topresultater i alle runder.   

• Vi havde flere store pointslugere: Annelouise V. Jensen, Marianne Simonsen og 
Louise Biede er svære at undvære i en holdkamp. Og i de enkelte matcher har vi på 
skift vist stor styrke i holdkampens sektioner: Sprint/hæk, mellem/lang, kast og 
spring. 

• Og sidst, men slet ikke mindst: Vi viste kampgejst og vilje, og det var slet ikke 
nødvendigt at holde holdmøde før DT-finalen. Pigerne havde selv sat dagsordenen: 
Medaljer – og gerne forbi Århus 1900. En fantastisk forvandling fra det første år i 
DT i 2008, da især kvalifikationsmatchen i september var hård kost for vores 
uerfarne hold. På Hvidovre Stadion så vi SAK77’s piger/kvinder vise en hårdhed og 
konkurrencevilje, som er meget lovende for de kommende år. 

For perspektivet for holdet er jo fantastisk: Holdet har en samlet gennemsnitsalder på 22 
år, men 10 af de 15 aktive i DT-finalen er kun 20 år eller derunder og har mange år foran 
sig på topplan. Til gengæld kan vi slet ikke undvære de aktive, som er over 20 år: Dorethe 
Gamborg, Marianne Simonsen, Annette Christensen og Mette Bachmann. For de er 
mange point værd… 

På forhånd var der lagt op til et meget åbent opgør om sølv og bronze i DT-finalen. Sparta 
var tårnhøj favorit til guldet og vandt det da også for 13. år i træk. De øvrige fem finalehold 
var på forhånd vurderet til at være lige stærke, men det holdt slet ikke stik. Århus 1900 
havde haft store problemer med at stille et slagkraftigt hold, men på Hvidovre Stadion 
stillede pointslugerne Sara Petersen og Tine Bach Ejlersen alligevel op, og det reddede 
nok 1900 fra at blive slugt af SAK-farverne. 

Midtvejs i matchen rykkede 1900 og SAK77 pointmæssigt fra de øvrige hold, blandt andet 
Helsingør IF, som længe havde holdt trit med os. Nordsjællænderne gik helt ned til sidst 
og blev overhalet af Amager AC, mens vores bronzeplads var stensikker med 72,5 point, 
mens Århus 1900 sluttede på 87 point. Det kan synes som en stor forskel, men egentlig er 



der ikke så stor afstand: Hvis SAK77 i syv øvelser var sluttede én plads bedre end Århus 
1900, havde sølvet været hjemme. Ingen umulig opgave næste år… 

Slutresultatet blev: 1. Sparta 114 point, 2. Århus 1900 87 point, 3. SAK77 72½ point, 4. 
Amager AC 60½ point, 5. Helsingør IF 55½ point, 6. Odense Atletik 50½ point.  

Med bronzen har SAK77 nu meldt sig ind i en ret lille og eksklusiv gruppe af klubber, som 
har taget medaljer i de seneste 20 år i kvindernes turnering. Siden 1990 har der stået 
Sparta og Århus 1900 på guld og sølv, mens bronzen på skift er gået til en snæver kreds 
af klubber: Aalborg FF (4), Herning GF (3), Odense Atletik/OGF (1), Hvidovre AM (6), 
Abenraa IG (1) og Trongårdens IF (5).  
Se hele statistikken her: http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarksturneringen_i_atletik 

Vejrmæssigt var vi ikke for heldige. Hele dagen var himlen grå og sort, og i flere timer stod 
det ned i lårtykke stråler. Eksempelvis måtte 5000 meter-løberne lynhurtigt i pigsko, da 
banen blev gjort spejlglat af de store vandmasser.  

Det påvirkede naturligvis også resultatniveauet, og det spillede også ind, at DT-finalen for 
mange aktive var afslutningen på en meget lang og hård sæson. Men alligevel kunne 
holdleder Leif Borg notere sig hele 13 øvelser, hvor holdet præsterede sit bedste i de tre 
DT-år, vi har været med. Hele ni bedstenoteringer i enkeltøvelser blev det til, mens vi i fire 
af fem øvelsesgrupper satte pointrekord.  

Og så lige lidt perspektiv her til sidst: For undertegnede var det fantastisk at se SAK-holdet 
stille sig på præmieskamlen for at hente bronzemedaljer. For det var næsten på dato 20 år 
siden, at jeg selv var med til at hente bronzemedaljer i mændenes DT-finale på Tårnby 
Stadion. Dengang havde vi et herrehold, der havde de samme kvaliteter som vores 
kvindehold har i dag: Bredde, topresultater, sammenhold og seriøsitet.  

Tak for indsatsen og oplevelsen, piger..! 

 

 

Sådan er det går i Danmarksturneringen 1959-2010 
http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarksturneringen_i_atletik 

 


