
Atletikkens historie

Af Carsten Storm

Atletik er en fællesbetegnelse for idrætsgrenene løb, spring, kast og i moderne tid også
kapgang. Atletik er kendt helt tilbage fra de antikke olympiske lege år 776 f.Kr., hvor en kok
ved navn Koroibos fra Elis vandt et løb på ca. 190 m.

Konkurrence
Ordet atletik stammer fra det græske ord athlos, som betyder konkurrence. Konkurrencen har altid været
en vigtig del af atletikken. Hvem har ikke på et tidspunkt konkurreret om, hvem der kunne løbe hurtigst,
springe højest eller længst?

Verdens hurtigste mand
Titlen som verdens hurtigste mand har altid været meget eftertragtet. Den uofficielle titel tilfalder
sædvanligvis den olympiske mester på 100 m.

I 1997 konkurrerede verdensrekordholderen på 200 m og 400 m, amerikanske Michael Johnson, mod
verdensrekordholderen på 100 m, canadieren Donovan Bailey, for at afgøre, hvem der i virkeligheden var
verdens hurtigste over en distance på 150 m. Da konkurrencen efter lang tids forberedelse endelig skulle
afgøres foran 30.000 tilskuere, måtte Johnson trække sig efter 110 m på grund af en skade.

Moderne atletikstævner
Det første atletikstævne, hvor reglerne minder om dem, vi kender i dag, blev afholdt ved Exeter College i
Oxford (England) i 1850. Det første stævne i Danmark blev afholdt af Københavns Roklub i 1886.

Holdkonkurrencerne
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Holdkonkurrencerne
Hvert år kåres Danmarks bedste atletikhold ved finalen i
"Danmarksturneringen i atletik". Turneringen har været afholdt
hvert år siden 1959 for mænd og 1966 for kvinder.

Holdet "Sparta Atletik og Motion" har vundet turneringen for
mænd hvert år siden 1986 og hvert år siden 1998 for kvinder.

Berømte danske atletikudøvere
De bedst kendte danske atletikudøvere er Joachim B. Olsen
og Wilson Kipketer.

Kuglestøderen Joachim B. Olsen nåede at sætte dansk rekord
med et stød på 21,61 m og deltage i ikke mindre end otte
internationale finaler i træk ved OL, VM og EM. Hans bedste
placering var som nr. 2 ved OL i 2004. Han blev senere
politiker og sidder nu i folketinget for Liberal Alliance.

Løberen Wilson Kipketer er født i Kenya, men kom til Danmark
i 1990 og blev dansk statsborger 1997. Han er tidligere
verdensrekordindehaver på 800 m med en tid på 1.41.11, og det var en rekord, der stod fra 1997 til 2000.

De danske atletikudøvere, man hører mest om i øjeblikket, er sprinttalentet Kristoffer Hari, der er Europas
hurtigste 15-årige nogensinde med en tid på 10.53 sek. på 100 m, og springtalentet Janick Klausen, der har
sprunget 2.27 m som 17-årig.

Fakta

Atletik kan deles i tre discipliner:
Løb – sprint, mellem og
langdistance.
Kast – fx spydkast og
kuglestød.
Spring – fx højde- og
længdespring. 
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Vidste du, at ...

mangekamp er en atletikdisciplin,
hvor man kombinerer elementer
af løb, spring og kast? Der er syv
discipliner i mangekamp for
kvinder og ti for mænd.

Højdesprings udvikling gennem tiden (engelsk).


