
  

 

Mesterskabshædring den 28.11.2019 

Hedensted Kommune hædrer de lokale mesterskabsvindere ved 

et arrangement torsdag den 28.11.2019 i Byrådssalen, Juels-

minde Rådhus. 

Borgmester Kasper Glyngø og Formand for Fritidsudvalget Hans Vacker 

repræsenterer Hedensted Kommune, som er vært ved et lille trakte-

ment. 

Følgende idrætsudøvere vil blive hædret for de flotte resultater inden 

for deres felt: 

Søren Hjerrild Mikkelsen vandt ved DM for Masters i Randers den 2. og 

3. februar 2019, 800 meter i M50 klassen. Endvidere fik han sølv på 

400 meter og bronze på 1500 meter. Herudover vandt han sammen 

med 3 andre 4 x 200 meter stafet i M40. Søren dyrker atletik i Vejle 

Idrætsforening. 

Maja Pedersen fra Klejs Juelsminde Skytteforening startede som skytte 

for 4 år siden. Hun har deltaget i flere stævner i 2019, hvor de bedste 

resultater med luftriffel er vinder af Danmarksmesterskabet og vinder 

af Jyllandsstævnet. Herudover blev Maja nr. 2 i landsdelsfinalen i Syd-

østjylland. 

Karen Hviid Christensen fra Hedensted Cykelklub har vundet verdens-

mesterskab i enkeltstart for damer 50-55 år. Karen har tidligere vundet 

VM 2 gange i linjeløb i Ålborg og i Australien. Herudover har Karen i år 

vundet både Nordisk Mesterskab, DM og Jysk Fynsk mesterskab i sam-

me disciplin.  

Sille Ibsen er vendt tilbage til Bjerre Herreds Svømmeklub, efter hun 

har været elitesvømmer i Horsens Svømmeklub. Hun er aktiv svømmer 

og en del af trænerteamet. Sille vandt Landsmesterskabet den 3. marts 

2019 i 200 meter bryst. 

Hannibal Lund fra Bjerre Herreds Svømmeklub har i 2019 vundet 

Landsmesterskaber i disciplinerne 100 og 200 meter bryst og 100 me-

ter medley 

Signe holst Jacobsen er én af de store talenter i Bjerre Herreds Svøm-

meklub. Hun er med til at skabe et godt socialt og træningsbaseret fæl-

lesskab. Signe har i 2019 vundet Landsmesterskaber i disciplinerne 100 

og 200 meter fly og 200 meter medley. 

Arne Christoffersen fra Bjerre Herreds Svømmeklub vandt Landsme-

sterskaber i disciplinerne 50 meter fri og 100 meter bryst. Arne var og-

så med på Rollatorbandens hold med en rigtig fin tid. 

Maibritt Ditlevsen fra Bjerre Herreds Svømmeklub vandt Landsmester-

skaber i disciplinerne 200 meter fri og 100 meter bryst. Herudover ny-

der Rollatorbanden godt af hendes svømmefaglige niveau. 
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Poul Erik Hansen fra Bjerre Herreds Svømmeklub, Rollatorbandens 

Grand Old Man, vandt Landsmesterskab i disciplinerne 50 meter bryst 

og 100 meter fri.  

Rina Damsgaard fra Bjerre Herreds Svømmeklub vandt Landsmester-

skaber i 50 og 100 meter ryg, samt 50 og 200 meter bryst.  

Agnete Bertelsen fra Vejle IF’s Atletik vandt i februar måned DGI’s 

Landsmesterskab i længdespring i aldersgruppen P11 med et spring på 

3,90 meter. 

Hans Sækmose fra Vejle IF’s Atletik vandt i august måned Danmarks-

mesterskab i spydkast i aldersgruppen D15 med et kast på 47,36 me-

ter. 

Sarah Sækmose fra Vejle IF’s Atletik vandt i februar Inde-DM på 400 

meter i aldersgruppen P17 med en tid på 57,16 sekunder. 

Sara Kjær Andersen fra Vejle IF’s Atletik vandt i februar DGI’s Lands-

mesterskab i kugle i aldersgruppen P17 med et stød på 12,25 meter. 

Herudover vandt Sara i august DM i vægtkast i P17 med et kast på 

15,76 meter. I september vandt Sara DM i kastemangekamp ligeledes i 

aldersgruppen P17. Efter de 5 kastediscipliner, hammer, kugle, diskos, 

vægt og spyd endte Sara med en samlet score på 3477 point. 

Kim Watz og Hans Jørgen Nielsen fra Klejs Juelsminde Skytteforening 

deltog i DM på pistol i Vingsted i september måned. Kim og Hans Jør-

gen deltog begge i flere discipliner og de vandt guldmedalje i revolver-

skydning for hold. 

Niels Loholm Madsen fra Kolt/Hasselager IF vandt i weekenden den 21.- 

22. september landsmesterskab i herre double i tennis. Niels vandt 

desuden bronze ved hold DM for veteraner i weekenden den 7.- 8. sep-

tember. 

Ib Kragh har vundet sit 7. Danmarksmesterskab i rally. Det første me-

sterskab kom i hus i 1996. Det 7. Danmarksmesterskab betyder, at Ib 

har vundet 3 år i træk. 

Rasmus Wulsten har spillet elitehåndbold i Skanderborg, hvor han 

sammen med holdet blev Danmarksmester den 28.4.2019 til DM stæv-

ne i Roskilde. Rasmus, der går på Rødkilde Gymnasium, har siden skif-

tet klub til Fredericia håndboldklub. 

Peter Christiansen fra Bredstrup Pjedsted IF’s skytteafdeling fik 5 DM 

titler i voksen klasse med remstøtte i sidste indendørssæson. I februar 

måned vandt Peter DM individuel på 10 m. luftriffel i Dansk Skytteunion 



  

med ny dansk rekord. Samtidig var Peter med på det vindene hold fra 

Bredstrup Pjedsted IF. Peter har endvidere vundet DM titler i marts og 

april måneder i henholdsvis Dansk Skytteunion og DGI. 

Gustav Røjkjær fra Bredstrup Pjedsted IF’s skytteafdeling var med til at 

vinde Danmarksmesterskabet for hold, 15 m., U17 sammen med Chri-

stoffer og Jens Ulrik. Gustav er en talentfuld skytte, der vil nå langt in-

denfor sportsskydning. 

Christoffer Røjkjær fra Bredstrup Pjedsted IF’s skytteafdeling vandt 

Danmarksmesterskab individuel og hold på 15 m. for U17. Christofffer 

er en talentfuld skytte, som allerede har vundet flere mesterskaber. 

Andreas Asbjørn Pedersen, der bor i Korning, har stor passion for biler 

og motorsport, og han dyrker aktiviteten i Kolding Automobil klub. An-

dreas har i 2019 vundet Danmarksmesterskab i rallycross Gr. N. 

Jesper Vendelboe Bylling Jensen fra Svømmeklubben Koral vandt til 

landsmesterskaberne i marts måned i Ikast guld i følgende discipliner: 

50 m. ryg i tiden 29,79 sek. – 50 m. fri i tiden 25,42 sek. – 100 m. fri i 

tiden 56,13 sek. – og 50 m. fly i tiden 27,39 sek. Herudover vandt Je-

sper sølv i 4 x 50 m. medley sammen med 3 andre. Jesper er et stort 

plus for svømmeklubben, han er én af de allerbedste svømmere i Koral, 

hvor han også er træner og frivillig ved Aktiv Ferie.  

Trine Johanne Dam fra Svømmeklubben Koral vandt til landsmester-

skaberne i marts måned i Ikast følgende medaljer: Guld i 200 m. fri i 

tiden 2,27.08 – sølv i 100 m. fri i tiden 1,06.18 – sølv i 4 x 50 m. med-

ley, bronze i 50 m. bryst i tiden 37,42 og bronze i 4 x 50 m. fri. Trine 

har svømmet i rigtig mange år, og hun har altid været én af de dygtig-

ste svømmere i Koral. 

Rosa Marie Schousboe fra Svømmeklubben Koral vandt til landsmester-

skaberne i marts i Ikast følgende medaljer: Guld i 50 m. bryst i tiden 

37,13 – bronze i 100 m. bryst i tiden 1,23.55 – og bronze i 4 x 50 m. 

medley. Rosa, der har en flot fremtid som brystsvømmer, er også frivil-

lig hjælper i Aktiv Ferie. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Inger Slumstrup 

Kultur- og Fritidskonsulent 

 

 

 

 

For mere information:  

Kultur & Fritid, Inger Slumstrup, tlf. 79755105 

 


