
Øst-mesterskaber i landevejsløb 2018 
for ungdom  

Lørdag den 21. april. I Skovlunde 

Flot FIF-indsats med mange medaljer 
 
Traditionen tro havde Ballerup Atletik Klub indbudt til Øst-mesterskaber i landevejs-
løb i Skovlunde Bypark. FIF stillede med et pænt stort hold bestående af 4 piger og 7 
drenge. Vejret var udmærket – ikke for varmt, men dog med en smule blæst.  

De 10-11 årige skulle løbe på en 1 km rundstrækning inde i parken - i alt 3 omgange. 
Aline Hedegård Bruhn havde det ikke så godt under opvarmningen og valgte ikke at 
stille op. Vi havde derfor kun Emil Ehrhart med i feltet. Efter en lidt forsigtig start ar-
bejdede han sig op på trediepladsen, og det var også hans placering i mål. Et flot løb 
af Emil. 

  

Emil Ehrhart på sejrsskamlen som nr 3. i aldersgruppen drenge 10-11 år 

Resten af vore deltagere skulle løbe 5 km på en rute der primært foregik på vejene, 
der omkransede byparken. Hvis man tilskuer havde valgt at placere sig ved start / mål 
var det derfor ikke meget man fik at se til løberne undervejs i løbet. Det var først pi-
gerne, der blev sendt afsted. Alle fire aldersgrupper på en gang. Hos de 12-13 årige 



stillede FIF med et fuldt hold på tre deltagere. Bedst var Mathilde Meedom Kløv, der 
kom ind på en flot 2. plads med tiden 20.49 min. Greta Keisala blev nr. 6 og Kirstine 
Ingeborg Carstens nr. 8, og det placerede holdet på 2. pladsen. 

 

En flot 2. plads til Mathilde Meedom Kløv hos de 12-13 årige piger 



 

 

Mathilde Meedom Kløv, Greta Keisala og Kirstine I. Carstens – sølvmedaljer 

Ud over de 12-13 årige, havde vi også Amalie Boeck med hos de 14-15 årige piger.  
Undervejs i løbet havde Amalie nogenlunde styr på, hvor hun lå blandt de øvrige 
piger i aldersgruppen, og hun kunne løbe i mål som en flot nr. 3 i tiden 20.18 min. 

I drengefeltet på 5 km havde FIF hele 6 deltagere med. Et hold på 3 hos både de 13-
13 årige og de 14- 15 årige. Det var et meget stort felt der blev sendt afsted – ca. 50 
løbere i alt. Undervejs var det derfor lidt svært at finde ud af hvorledes vore løbere 
var placeret i deres respektive aldersgrupper. Vi have et håb om en individuel me-
dalje til Martin Møllgaard hos de 14-15 årige drenge. Joel fra Bagsværd var storfa-
vorit og vandt das også klart; men Martin udkæmpede en brav kamp om 2. pladsen, 
og med en flot slutspurt lykkedes det Martin at blive nr. 2 i en flot tid 17.33 min. 
Holdmæssigt var Bagsværd meget stærke, så FIF måtte nøjes med sølvmedaljerne. 
Hos de 12-13 årige var der lidt sygdom at kæmpe med. Den eneste der var helt frisk, 
var Christopher Strandgaard, og han klarede sig fint, idet han blev nr. 5, men som 
bedste 2006´er. De to sygdomsramte Carlos Ørn Tange Paldan og Anton Grønborg 
kæmpede sig flot igennem som nr. 10 og 14. Det betød, at drengene holdmæssigt 
kilede sig ind på 2. pladsen foran et ellers godt Hvidovre A&M II. 
 



 

 



Amalie Boeck på vej mod mål som nr. 3 i sin aldersgruppe – piger 14-15 år. 

 



 

Martin Møllgård – nr. 2 hos de 14-15 årige drenge i den flotte tid 17.33 min 



 

Vore 14-15 årige drenge på præmieskamlen ved siden af Bagsværd AC. Holdet 
bestod af David Holst Hahn, Martin Møllgaard og Carl Emil Hjort 

Som man måske har bemærket undervejs i referatet, var der medaljer til alle FIF-del-
tagerne. Bedre kunne det næsten ikke være. Jo, vi manglede måske en guldmedalje. 
 
 

For referat og billeder 
René Vincentsen 


