
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Jeg, Anne Marie Christensen, blev født i 1950 og meldt ind i Ben Hur 1. april1960. Jeg var aktiv indtil 1969, 

hvor Ben Hurs hold skrumpede ind og jeg var eneste aktive seniorkvinde. Efter to år som passivt medlem 

meldte jeg mig aktiv igen, da der var kommet nye kvinder på banen. 

 
 

Ovenstående foto er fra en landsturneringsmatch i 1983 og jeg fortsatte på atletikbanerne indtil 2003, hvor 

mine akillessener forbød mig at løbe konkurrencer. 

Jeg vil nævne tre PR, som jeg stadig kan huske: 800m: 2.26,4 – 1500m: 5.08 – længdespring: 4.99. 

 

     
  

Holdfotoet fra 1983 viser det glade Ben Hur-hold, som havde kæmpet sig retur i 2.division øst. Næste foto er 

fra Veteran EM i Malmø 1996, hvor jeg løb 800m. Foto til højre er en start på 100m hæk i holdkamp1997. 

Kvindeatletikken har udviklet sig meget i min levetid. I 1969 var kvinder for svage til at løbe længere end 

400m i landsturneringen. Pludselig rullede motionsbølgen og ingen løb var for lange for kvinder. Dog 

haltede en del atletikøvelser efter, idet vi lavede 15-kamp i mange år, hvor vi kvinder også sprang 

stangspring og trespring, kastede hammerkast og løb 3km forhindring længe inden øvelserne blev officielle 

kvindeøvelser.  

I min levetid er veteranatletikken også blomstret op og mange dyrker atletik hele livet. 

 

Ben Hur har også gennemgået en idrætslig forvandling i min levetid. Gennem mange år var vi en af landets 

førende atletikklubber. Vi havde folk på landsholdet og til OL – og klarede os godt i holdturneringerne. I 

slutningen af sidste årtusinde måtte vi drosle ned på atletikken, da Københavns Idrætspark ikke længere 

prioriterede vedligeholdelsen af vores gamle cindersstadion. Ungdomsafdelingen lukkede i 1999 og vi har en 

lille flok seje veteraner (Masters), som deltager i holdkamp og diverse mesterskaber. 

 



 

     

 

Gennem 20 år arrangerede Ben Hur de legendariske 15-kampe på Østerbro Stadion. På fotoet til venstre er vi 

i gang med overrækkelsen af diplomer til festen i Huset fredag aften. Midterfoto er taget efter et terrænløb i 

Slotshegnet på en Jægersprislejr. Yderst til højre strækker jeg de lange stænger ved en veteranholdkamp 

2001. 

Som Bo skriver i sin ”tale” til mig i starten, så har jeg deltaget i Ben Hurs liv og ledelse på alle planer hele 

livet – eneste post jeg aldrig har besiddet siden 1971 er formandsposten :o)  

Jeg vil også fremover være med til at holde liv i Ben Hur i den nuværende form – med motion 

(løb/gang/gymnastik/vandreture) – socialt fællesskab (fællesspisninger i Huset/standerhejsning/lejre i 

Jægerspris) - Masters-atletik m.m. ….. så må tiden vise, hvornår der skal nye kræfter til. 

 

 

 

Kære Bo: 

Nu har jeg sørget for at lave de to opslag på Ben Hurs hjemmeside om klubbens to seneste æresmedlemmer, 

som du har ”bestilt”! 

(Pyh ha’, det medførerer hårdt arbejde at få tildelt den ære – men jeg takker endnu engang herfor). 

11/2-2020  AMC 


