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Superatleten Emil sprinter mod den næste 
danmarksrekord 
 5 
Idrætten har altid fyldt meget i Emil Svenstrups liv. Efter at have dyrket 
fodbold og badminton på eliteplan er jagten nu sat ind på at præstere i 
atletikkens verden, hvor drømmen er at sætte den næste danmarksrekord 
på en af de korte sprinterdistancer. Men målet har mødt modstand igennem 
de sidste tre år, hvor han har døjet med en fiberskade. Nu er formen ved at 10 
være tilbage, og jagten på den perfekte præstation fortsætter på 
idrætshøjskole. 
 
Af Joachim Glenthøj 
 15 
Pludselig falder Emil til jorden. Han er i gang med en af sine daglige 
løbetræninger, men det går ikke som planlagt. Efter en eksplosiv start når han 
sin topfart på 38 km/t og flyver over det røde kunststof på atletikbanen. Den 
voldsomme eksplosivitet river fibrene over, og baglåret giver efter. Da Emil 
ligger dér på jorden, kan han godt mærke, at den er helt gal. Skaden kommer 20 
efterfølgende til at påvirke præstationerne over en længere periode på tre år. 
Tiden efter skaden satte også dybere spor i Emils hverdag. 
”Det har helt sikkert været en periode med mindre godt humør og 
frustration,” udtaler Emil, der på trods af at have modtaget alskens former for 
behandling har kunne mærke skaden bryde op igen og igen. 25 
 
Et liv på eliteplan 
Ærgrelsen over at være skadet er forståelig, når man hører om sportens 
betydning i Emils liv. Hele sit liv har han dyrket flere forskellige former for 
sport på højt niveau. Lige fra begyndelsen spillede Emil badminton på 30 
eliteplan, mens han samtidig var inde over AaB’s eliteafdeling i fodboldens 
verden, hvor han vogtede buret i flere år. Badminton og fodbold fyldte 
således meget i op gennem årene indtil Emil valgte at forsætte 
sportskarrieren på det runde atletikstadion. Netop atletikken har været 
medvirkende til, at Emils syn på sport har ændret sig. 35 
”Jeg har fået en ny sportsgren i atletik, hvor jeg har lært at nyde træningen og 
processen til fulde. Jeg kan mærke, at det gør mig til et rarere og gladere 
menneske, når jeg får trænet.” 
Denne ekstra dimension er tilføjet til Emils sportsliv, hvor han i øjeblikket 
oplever en større glæde ved at dyrke idræt, mens blikket tidligere var stift 40 
rettet mod resultaterne. Selvom det at nyde sporten har fået større 
betydning, betyder det dog ikke at konkurrencegenet og ambitionerne har 
forladt ham. Emil lever efter den indstilling, at glæde ved sporten og 
resultater går hånd i hånd. 
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”Jeg har den filosofi, at for at der skal være resultater, skal man også kunne 45 
nyde vejen dertil,” fortæller Emil, der taler med en tydelig entusiasme og 
selvsikkerhed i stemmen, når snakken falder på sportens betydning i hans liv. 
 
Nye udfordringer skal realisere ambitionerne 
Emil føler sig endelig ovenpå efter flere år med skader, og han glæder sig 50 
over, at han igen kan nyde sporten. Ambitionerne rækker skyhøjt i vejret og 
stopper først, når danmarksrekorden er i hus på enten 100, 200 eller 400 
meter løb. Samtidig er der en anden forestilling, der tænder Emil. 
”Jeg kan godt lide tanken om at repræsentere mit land (…) Så repræsenterer 
man ligesom nogen. Det synes jeg også er en del af sporten. Man kæmper 55 
ikke kun for sig selv, men også for sit land.”  
Drømmene er endnu ikke gået i opfyldelse, men det er noget, der arbejdes på 
dagligt. Siden august har Emil gået på Vejle Idrætshøjskole, hvor det er 
muligheden for at dyrke en masse sport, der tiltrækker. Samtidig var det 
oplagt at vælge en skole, der har gode atletikfaciliteter. Egentlig havde Emil et 60 
stort ønske om at prøve sig af på college-niveau i det store USA, men skaden i 
baglåret har indtil videre udskudt muligheden for at realisere drømmen. Efter 
igen at være på toppen er mulighederne blevet mere realistiske, og tiden må 
vise om glæden ved at dyrke sport kan få hans drømme om at gå i opfyldelse. 
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Faktaboks 
Navn: Emil Svenstrup 
Alder: 20 år 
Skole: Vejle Idrætshøjskole 
Nuværende sportsgren: Atletik 
Tidligere sportsgrene: Badminton og fodbold 
Personlig rekord på 200 meter: 21 sekunder 
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