
Så skal der stemmes!  
Max en stemme i hver kategori. 

Skriv senest den 31. oktober til Janni Ammitzbøll på messenger, eller pr. mail jammitz@hotmail.com. 
Da Janni selv er nomineret vil optællingen blive nøje kontrolleret af Jesper Søby Danielsen og resten af 
tri-udvalget. 

Der har været mange med lige antal nomineringer, derfor er der mange muligheder. Det må vidne om 
et højt niveau i klubben. De nominerede er lagt op i alfabetisk rækkefølge. 

Der er præmie til de vindende triatleter. Møder vinderen ikke op til festen, fralægger tri-udvalget sig 
ethvert ansvar for præmien da ting har det med at forsvinde i fuldskab. 

Årets mandlige triatlet 

Joachim Rasmussen 
Den høje altid smilende murer.  
Gennemfører ½ IM i Aalborg og KBH Ironman lige under 10 timer. Har ramt et imponerende højt 
niveau til sin første IM. 
Jørgen Peter Svendsen 
Leverer konstant et højt niveau.  
Deltager i mange små hyggelige stævner på et år. I år slog han så igennem og kvallede og deltog i 
Ironman Verdensmesterskabet i Sydafrika på halv distance. Han kunne let lave hel, men nyder tri og er 
glad for at lave 1/4 og 1/2. Stor respekt for det! 

Karsten Dahl 
Karsten Dahl har en en karriere som tidligere semi-pro-fodboldspiller, så kender til 
konkurrencemomentet og er meget ambitiøs med det han sætter i gang. 
Allerede i 2017 deltog han i Ironman Hawaii. I 2018 kørte Karsten 9:14:22 i Roth. 
Herefter stod der max. distancetræning for løb/cykling mod Zofingen, hvor resultatet endte jo med en 
flot GULD-medalje og et velfortjent VM til Karsten som samtidig blev nr. 19 overall og kørte et 
cykelsplit der rakte til en placering mellem de 10-15 bedste incl. pro-athleterne, vidner om den 
viljestyrke og ambition som Karsten ligger for dagen. 

Lars Brix 
Lars flyingeniør Brix. 
Kvaller til Hawaii ved IM i Hamborg 
Efter IRONMAN nummer gud ved hvilket, rammer han den “endelig” i røven i Hamburg og leverer igen 
et klasse afsluttende Marathon, hvor han med vilje og smil på læben kæmper sig op igennem feltet og 
napper et af de eftertragtede Kona Slots! Så fantastisk inspirerede at følge ham, altid smilende og med 
en glad kommentar! Vildt fedt at han lykkedes med Kona 
Lars deltager i mange løb og bakker gerne op om klubbens arrangementer. 
Super god triatlet og ikke mindst et flot afsluttende løb i Kona. Stort tillykke med hans Hawaii debut. 

Lars Dupont Lomholt 
Lars har haft den en imponerende progression hen over et år, og er den mest dedikerede og 
målrettede atlet, der findes i et amatør felt. Han har potentiale til at køre Pro.  
Lars kørte et suverænt race på Lanzarote i maj og igen på Hawaii. På Hawaii laver han PR i tiden 8.42 
(hvilket gør ham til indehaver af klubbens hidtil hurtigste tid på Hawaii, med en reduktion af Tommy 
Topedo Nielsens tid med 20 min) 



Mikkel Rosendal Larsen 
Kælenavn Mikkel Motor. 
Der er sket meget siden han mødte op for et par år siden for at deltage i SMT mini Cup, og er i dag en 
stærk atlet, som er ond på en cykel.  
Kvaller til Hawaii på Lanzarote ved at blive 2 i sin AG. Som den første i klubbens historie gennemfører 
han VM Hawaii på under 9 timer ved sin første Hawaii deltagelse. 

Oliver Mølgaard 
Har i 2018 været i en rivende udvikling. Har haft sin bedste sæson nogensinde. Kan med rette træning 
opnå en afsluttende halvmaraton på 1.20. 

Årets kvindelige triatlet 

Janni Ammitzbøll 
Gennemførte halv IM i Herning og kvart i Silkeborg 

Joan Søndergaard 
Joan udførte i år ikke bare sin første IM, men har lavet The Big Four - ½ maraton, ½ IM, Hel maraton 
og Hel IM på 4 mdr. Hun er super sej og kan æde sig selv og er en god trænings makker. 

Kirsten Mørch 
Kirsten Mørch, måske egentligt mest duatlet, men stadig mega sej! Hun leverer klasse præstationer år 
efter år og på den helt store AG-scene. Hun blev vinder af Jels Duathlon Veteranklassen (50+), vinder 
af sin AG til Silkeborg Duathlon, dansk mester og europamester ved Powerman Vejle. VM på Fyn blev 
til en flot 5. plads på 10k-40k-5k kort duathlon. Har kørt Silkeborg triatlon og vandt overbevisende sin 
AG. 

Mona Højris Eriksen 
Kører sin første ½ IM og bliver nummer 3 i sin AG til DM på den halve distance ved Garmin Challenge 
Herning. 

Årets Rookie mand 

Lars Agø Lundgaard Nielsen 
Lars har bygget sit år op med start i øsende regnvejr til tri stævne I Holstebro, derefter Randers tri i 
bagende sol, og ½ IM I Helsingør i tiden 5.14.  
Sluttede sæsonen af med en sprint i Fredericia. 

Lasse Bach 
Lasse havde ambitioner om at gennemføre halv ironman ved Silkeborg Triathlon 2018, og vejen dertil 
gik omkring et par mindre stævner bl.a. 1/8 tri i Kerteminde. Ved Danmarks Smukkeste Triathlon 
gennemførte Lasse sin første halve IM i tiden 5:42:53. 

Michael Egon Christensen 
Målrettet og stærk indsats og efter stort vægttab 30-40 kg gennemførte han i år sprint i Herning og 1/4 
i Silkeborg 

Årets Rookie kvinde 

Line Brandt Pedersen 
Har kørt kortere stævner i løbet af året og afsluttet med hel IM i København.  
Har kørte halv i Herning og hel i København og er for sindsyg sej. 
Hun har jo leveret den ene magt præstation efter den anden. Vinder af Silkeborg DU, Jagtstarten til 



Powerman Vejle grundet forkerte oplysninger og senest en AG 2. plads ved IM cph med et 
imponerende Marathon! 

Nicoline Vilholm Jensen 
Et af flere unge nye talenter i SMT. Nicoline har gennem sæsonen vist flotte resultater i de stævner hun 
har deltaget i og har udvist en vilje til at ville trisporten på højeste niveau. Et af resultaterne var en 3. 
plads til Silkeborg Triathlon kvart distance overall og nr. 2 i AG 18-23, kun små 3 min. fra den totale 
sejr. 

Tina Tina Flaskager Adelskov 
Gennemfører sin første triatlon på den kvarte distance i Silkeborg i fin stil. Er nybegynder i både løb og 
cykling og målet var at komme ud og have det så sjovt. Hun havde ikke cyklet på racer før i 
forsommeren, og hendes første tur på tricykel var i august. 
	  


