
Appetizer – Der er 9 pokaler på spil, hvem tager dem med hjem? 
3.runde af Hvidovre Indoor, søndag den 3.februar 

 
Som noget nyt forsøger vi at lave en lille opsamling her inden sidste runde, så alle er klar over, hvad der er på 
spil i den gennemgående konkurrencer. Vi håber selvfølgelig at det giver nogle intense konkurrencer og flotte 

resultater. Vi ses søndag den 3.februar til en spændende og festlig afslutning 😊 
 

KLUBKONKURRENCEN 
Her er der kun 120 point mellem de 3 førende klubber, hvor Amager efter 2.runde overtog førstepladsen 
foran hjemmeholdet fra Hvidovre med hhv. 1.547p og 1.496p. Man skal dog bestemt ikke afskrive FIF, der er i 
stærk fremgang i de her år på ungdomsfronten, og med 1.427p bestemt godt kan snuppe pokalen med en 
stærk finish. Skal klubpokalen til Amager, Frederiksberg eller forbliver den i Hvidovre? 
 

Piger -9 år 
Med mulighed for max. at score 3x20 point, så ligner det umiddelbart en meget spændende opgør mellem 
Amagers Franciska Trzecieski med 108 point og lige i hælene på hende, Laura Lehman Jensen med 104 point. 
Skader eller overraskelser kan dog måske også åbne op for Sofie Gren (87p, Hellas), Ursula Helleskov (85p, 
AAC) eller Evenly Seeger Pedersen (83p, FIF). 
 

Drenge -9 år 
Vilhelm Helk fra FIF har umiddelbart et solidt forspring på 13 point ned til Aidan Kitchen fra Hellas, og med 
max. score på 3x20p i 2.runde, så ser det unægtelig svært ud for Aidan, der åndes i nakken af FIF’s Viggo 
Lysemose Nielsen. 
 

Piger 10-11 år 
En af de mest tætte opgør kan man forvente mellem Viola Lei Hansgaard (Trongården) og Sofie Olesen 
(Greve), hvor Viola blot fører med 1 point (!), mens de også skal holde øje med Line Svare fra Amager, der 
med 104p kun er 10p efter Viola. Mega spændende afslutning! 
 

Drenge 10-11 år 
Oliver Mikkelsen (Bagsværd) ligner den store favorit i denne klasse med 114 point, men med blot 6 og 12 
point forspring til de 2xJeppe fra hhv. Hvidovre (Birk) og Hellas (Gren), der skal være skarpe i især 
længdespring og kuglestød, hvor det hele godt kan blive afgjort! 
 

Piger 12-13 år 
Med hele 26 piger i klassen, så er der kamp om pointene, men alligevel er der meget der skal gå galt, hvis ikke 
Sille Kurylak fra Hellas kan kåres som vinder af denne klasse, da hun har et forspring på hele 15 point til de to 
klubkammerater, Adda Thyrsted og Esta Færch fra Amager. Med sejre i de to første runder i både 50m og 
længdespring, så er Sille oppe på hele 113 point. 
 

Drenge 12-13 år 
Også hos drengene er der én der er stukket af fra de andre, nemlig Ballerups August Skytte Christensen, der 
med stævnets højeste score er oppe på 118 point, blot 2 point fra max.score! Bagved bliver der et tæt opgør 
mellem Julian Christensen fra HG og Jens Arthur Britz fra FIF med hhv. 97 og 95 point. 
 

Piger 14-15 år 
Her ligger de til et tæt og hidsigt opgør mellem de to amagerpiger, Laura Andreasen og Caroline Jørgensen, da 
blot 3 point skiller dem ad med hhv. 102 og 99 point. Længdespring kan måske være der, hvor det hele bliver 
afgjort, og her står Caroline med de bedste kort på hånden, da hun vandt det sidste opgør. 
 

Drenge 14-15 år 
Her er all-rounderen Jonas Strunge (Hvidovre) i spidsen med 114p, og synes umiddelbart sikker på den 
samlede sejr, mens der kun er 5 point mellem de næste 3 med Lucas Spuur (HvAM 97p), Stefan Ursea (HvAM 
95p) og Valdemar Quistgaard (Trongården 92p). 


