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SUNDBY: Sæsonens første kamp for Fremad Amager i 1. divisi-
on stod mod Superliga-nedrykkerne fra Helsingør FC søndag.

Jan Michaelsens trænerdebut blev en svær en af slagsen, 
da der er kommet et væld af nye spillere til i ugerne frem 
mod sæsonstarten: Kroatiske Ivan Stanic, dansk/norske Thor 
Søndergaard Lange, togolesiske Franco Atchou, montene-
grinske Nemanja Cavnic, den tidligere Ajax-spiller Markus 
Bay, Amager-knægten Frederik Tønsberg, den nigerianske 
angriber Samson Iyede og målmand Sebastian John.

Det var dog Dannevang, der stod mellem stængerne på 
en travl dag i Fremads bageste skanse. Sammenspillet bar 
præg af de mange nye, som hver især viste kvaliteter. Men 
et par fejlplaceringer kostede dyrt mod et effektivt Helsin-
gør-angreb, hvor særligt brasilianske Leiria var i hopla og 
bragte Helsingør på både 1-0 og 2-0. Fremads Lukas Engel 
havde et par gode førsøg, men hjemmeholdet gjorde det til 
3-0 inden pausen.

I anden halvleg fik Fremads Mads Gabel pyntet til 3-1 på 
hovedstød, men nærmere kom de blå-hvide ikke. På søndag 
kan holdet arbejde videre på sammenhængskraften, når de 
gæster Hvidovre klokken 13.45. /jape

AF JACOB SCHNEIDER
jape@amagerbladet.dk

KASTRUP: Mikkel Mortensen 
fra Amager Triatlon Klub var 
den allerhurtigste Age Group-
triatlet af  alle og kunne der-
med bryde båndet ved mål-
stregen, da triatleter fra hele 
verden mødtes i Odense og 
kæmpede om verdensmester-
skabet på triatlonens langdi-
stance, der består af tre kilo-
meter svømning, 120 kilome-
ter cykling og 30 kilometer løb

Mikkel Mortensen brugte 
fem timer, 43 minutter og 50 
sekunder på distance. 

Han var både hurtigst sam-
menlagt og kunne også rejse 
hjem med en guldmedalje og 
titlen som verdensmester i al-
dersgruppen 25-29 år.

Sølv-løb af Gustav
Kvik Tri Team, der er en af-
deling i Svømmeklubben Kvik 
Kastrup, var også repræsente-
ret til verdensmesterskaberne, 
og Gustav Palm-Henriksen fra 
klubben vandt en sølvmedalje 
i aldersgruppen 20-24 år.

Gustav Palm-Henriksen, der 
har en fortid som konkurren-
cesvømmer i Kvik Kastrup, 
havde hurtigste svømmetid i 
sin gruppe og var tredjehur-
tigst oppe af vandet af alle her-
rer, der konkurrerede i alders-

grupperne.
40 minutter og 58 sekunder 

tog det Gustav Palm-Henrik-
sen at svømme de 3.000 meter 
i Odense Havn. Halvvejs gen-
nem distancen skulle atleter-
ne op af  vandet i en såkaldt 

SPORT
UGENS TIP Kastrup Boldklubs danmarksseriemandskab får sæson-           
premiere fredag 3. august kl. 18.30 mod Fremad Valby på Røllikevej.

SPORTSREDAKTIONEN 
Amager Bladet dækker en bred vifte af nyheder inden for 

sportens verden på Amager. Har du eller din klub kamprefe-
rater, resultater, portrætter, mærkedage i klubbens historie 
eller en anden god historie, som vi bør tage op, så send en 

e-mail til Jacob Schneider: jape@amagerbladet.dk

Gustav med sølvet. Foto: Kvik Tri.

VM-guld og sølv                    
til Amager-triatleter
TRIATLON. Det blev til både guld og sølv til Amager-triatleter ved 
verdensmesterskabernme i langdistance-triatlon i Odense.

Fodbold. Fremad Amagers 
nye overmatchet i Helsingør

Vægtløftning. Siff Wibling 
blev firer ved EM

KASTRUP: Siff  Wibling fra AK Viking i Kastrup har lige delta-
get i EM-U15 i Milano. Hun stillede op i 58 kg klassen og fik en 
fjerdeplads. Hun trak sin egen kropsvægt med 58 kilo og stødte 
66 kilo. »Det var meget anderledes at løfte til dette stævne, det 
var et stort rum og der var mere pres på. Det var en god ople-
velse, og jeg var tæt på en bronzemedalje,« fortæller Siff, der 
var sammen med to andre ungdomsløftere fra andre klubber 
i Danmark. /jape

FOTO: MARTIN TIMM.

‘Australian Exit’, hvor en pon-
ton skulle krydses, inden de 
igen kunne hoppe i vandet og 
svømme de sidste 1.500 meter 
tilbage til deres cykler. Cykel-
ruterne tog triatleterne en tur 
igennem det nordfynske land-
skab, mens løbet foregik i cen-
trum af Odense.

Også i elitefeltet fik Dan-
mark en verdensmester, da 
Helle Frederiksen var suve-
ræn blandt kvinderne.

Nye udfordringer i vente
Verdensmesterskaberne på 
Fyn blev holdt i regi af  Det 
Internationale Triatlon For-
bund, og begge medaljevin-
dere har nu fokus på de ver-
densmesterskaber, som bliver 
afholdt af Ironman i de kom-
mende måneder.

Mikkel Mortensen skal køre 
Ironman-distancen på Hawaii i 
oktober, og Gustav Palm-Hen-
riksen skal køre den halve di-
stance til Ironmans verdens-
mesterskab i Sydafrika til sep-
tember.


