
  

Mesterskabshædring den 31.5.2018 
 

Hedensted Kommune hædrer de lokale mesterskabsvindere ved et arran-
gement torsdag den 31.5.2018. 

Borgmester Kasper Glyngø og Formand for Fritidsudvalget Hans Vacker re-
præsenterer Hedensted kommune, som er vært ved et lille traktement. 

 

Følgende  idrætsudøvere vil blive hædret for de flotte resultater inden for deres 
felt. 

Søren Hjerrild Mikkelsen, der dyrker atletik i Vejle IF, har vundet landsmester-
skaberne for Masters (veteraner) den 10. juni 2017 i Nyborg. Søren deltog på 3 
distancer i klassen M50, hvor han vandt sølv i 80 meter, guld i 400 meter og guld 
og PR i 1500 meter. 
 
Nicoline Kirstine Hansen fra Hornsyld danser i DK Dans Vejle. Nicoline, der 
danser i en small-group bestående af 7 piger, har i 2017 vundet både Jysk me-
sterskab, Danmarks mesterskab, Europæisk mesterskab og Verdensmesterskab i 
disco dans. Verdensmesterskabet blev afholdt i Tjekkiet, og Europa mesterskabet 
blev afholdt i Minsk i november 2017. 
 
Hans Sækmose, der dyrker atletik i Vejle IF, har vundet ikke mindre end 6 medal-
jer ved DGI’s Landsmesterskaber i weekenden den 19 - 20. august 2017. 
Det blev til guld i 80 meter i tiden 10,94 – guld i længdespring med 5,18 meter, 
guld i boldkast med 63,91 meter, guld i spydkast med 39,58 meter og sølv i kugle-
stød med 10,39 meter.  
Herudover vandt Hans guld i trekampen, som består af et løb, et kast og et spring. 
Ved DGI’s inde-landsmesterskaber den 3. marts 2018 vandt Hans aldersgruppen 
D15 med et flot spring på 5,56 meter. 
 
Sarah Sækmose. I weekenden den 26. – 27. august 2017 deltog Sarah i DMU 
under Dansk Atletikforbund. Her blev Sarah en flot dansk mester på 300 meter i 
tiden 41,79 sekunder. Samtidig hentede hun en sølvmedalje i 200 meter.  
Som afslutning på DMU var Sarah en del af det fire-mandshold for Vejle IF, som 
fik en bronzemedalje i 1000 meter medley. Det er en stafet, hvor de fire deltagere 
løber henholdsvis 100, 200, 300 og 400 meter. 
 
Sara Kjær Andersen. Søndag den 24. september 2017 blev Sara Dansk Mester i 
kastemangekamp, hvor man efter en lang konkurrence laver 4 forskellige kastedi-
scipliner, hammer, kugle, diskos og spyd. 
Sara blev endvidere i weekenden den 19. – 20. august 2017 DGI-landsmester i 
kuglestød og diskoskast. Og i weekenden den 26. – 27. august 2017 fik hun bron-
ze i hammerkast og sølvmedalje i kuglestød. 
Ved DGI’s inde-landsmesterskaber den 3. marts 2018 vandt Sara kuglestødskon-
kurrencen med et stød på 12.34 meter i aldersgruppen P17. 
 
Agnete Bertelsen, der dyrker atletik i Vejle IF, vandt ved DGI’s inde-

landsmesterskab længdespring i P10 med et flot spring på 3,75 meter. 

Karen Hvid Christensen, der er medlem af Hedensted Cykelklub, har vundet 2 

nordiske mesterskaber i klassen D50 i såvel enkeltstart som samlet start i Ran-

ders. 
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Kim Watz er aktiv skytte i Klejs-Juelsminde Skytteforening. Kim deltog i DM i pi-

stol terræn skydning søndag den 27. august 2017, hvor han vandt DM på sekund 

skydning for hold. 

Judy Andersen, Torben Andersen, Bente Kronborg, Mirim Losic, Janne 

Losic. Petanque holdet har for andet år i træk vundet Landsmesterskabet for 

kvartethold i petanque. Landsmesterskabet vandt sted i Ballum den 7. og 8. okto-

ber 2017. Holdet vandt landsdelsmesterskabet og var dermed kvalificeret til at del-

tage i Landsmesterskabet, som de i begge år gik ud af som vindere.  

Andreas Asbjørn Petersen, der er medlem af Kolding automobil club, startede 

motorsports karrieren i folkerace u16 i 2016, hvor han blev nr. 2.  I 2017 rykker 

han op i u18 og vinder det danske mesterskab. Andreas kører i en Opel Corsa, 

som han selv har været med til at bygge, og han vil i 2018 prøve kræfter med ral-

lycross. 

Ib Kragh vandt den 5. november 2017 sit 5. DIF danmarksmesterskab i Rally. 

Mesterskabet afgøres efter 6 afdelinger, hvor den med flest point ender som 

dansk mester. Sejren kom i hus efter en ret overbevisende sejr i den sidste afde-

ling, som blev afviklet i Kjellerup og omegn. 

Daniel Lundgaard er med i foreningen Dansk Automobil Sports Union, DASU, og 

Daniel har vundet Danmarksmesterskab i formel Ford i 2016 og Danmarksme-

sterskab i formel 4 i 2017. 

Jesper Vendelbo Bylling Jensen er 3. dreng i ”Bylling familien” som er kommet 

helt til tops i svømning. Jesper blev igen i år landsmester til DGI’s Landsstævne i 

Ikast. Han tog guldet med hjem til svømmeklubben Koral i 50 m. rygsvømning, 

hvor han kom ind i tiden 0.31,55, og der blev kæmpet til sidste vandsprøjt. 

Anders Ellehauge Gandreup, der er en af Koral’s allerbedste ”old-boys” drenge, 

har gjort det igen. Anders blev landsmester i 100 m. Medley i tiden 1.18,49 til 

Landsmesterskabet i Ikast.  

Freja Thorsgaard har været med til at skrive Koral-historie. Til Landsmesterskab i 

Ikast gjorde hun det ingen andre fra Koral tidligere har præsteret. Freja vandt Guld 

og blev landsmester i 50 meter bryst, 100 meter bryst og 200 meter bryst. Freja 

kan nu som den allerførste i Koral bære titlen ”The triple” – en meget flot præstati-

on. 

Magnus Rehnquist har deltaget i DM i bowling for ungdomsspillere den 14. og 

15. april i Odense, hvor han vandt det danske mesterskab i single for puslinge og 

snuppede samtidig sølv i double sammen med sin makker Benjamin Kristensen. 

Magnus har netop lige være til finale i Youth Euro Trophy i Holland, hvor han 

vandt en flot anden plads. I denne sæson har Magnus endvidere vundet stævner i 

Belgien og Holland samt blevet dobbelt Jysk mester i både single og double i pus-

lingerækken. 



  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Inger Slumstrup 

Kultur- og Fritidskonsulent 

 

 

Alexander Pavlov og Mie Udesen har vundet Danmarksmesterskab i standard 

dans u/21 den 25. november 2017 og genvandt titlen den 17. marts 2018. Alexan-

der og Mie er Team Danmark Atleter og en del af Danmarks Sportsdanserfor-

bunds Elite. Parret har været udtaget til VM i ynglinge i standard dans og skal for 

3. år danse VM u/21, som i år er den 20. oktober i Rumænien. De har danset 

sammen i 6 ½ år, og de træner 20 – 25 timer om ugen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mere information:  

Kultur & Fritid, Inger Slumstrup, tlf. 79755105 

 


